
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม 
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เพื่อพัฒนาพื้นที่เขตสวนหลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดท าฐานข้อมูลของส านักงานเขตสวนหลวง 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 1) ประวัติความเป็นมาของพ้ืนที่/ส านักงานเขตสวนหลวง 

เขตสวนหลวง เป็นเขตที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร เป็นเขตที่ก าลังพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจสังคม และมีความหลากหลายทางศาสนา อีกทั้งเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ฯลฯ ท าให้เกิดการ
พัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมา เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาน้ าเน่าเสีย ปัญหาทาง
เท้าช ารุด แม้กระทั่งปัญหาการหลั่งไหลของแรงงานอพยพจากถิ่นต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก 

สภาพทางเศรษฐกิจ เขตสวนหลวงเป็นเขตที่มีการพัฒนาทางด้านการค้าการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
และมีสถานประกอบการในพ้ืนที่หลายแห่ง และยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย จึงท าให้เกิดการจ้าง
งานท าให้เกิดสภาพคล่องทางเศรษฐกิจ ซึ่งเขตสวนหลวงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ดังนี้ 
 

วัดใต้ 
 สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2346  ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง สันนิษฐานจากทรงเจดีย์เก่า
น่าจะสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย หรือสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น วัดตั้งอยู่ทางทิศใต้ ชาวบ้านเรียกว่า “วัด
ใต้” 
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยอ่อนนุช 3 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)   เขตสวนหลวง 
จุดเด่นที่น่าสนใจ 

- สมุดสะสมรูปภาพกล่องไม้ขีดท่ีมีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี 
- บาตรพระดินเผาโบราณ เป็นบาตรพระใบใหญ่ท าด้วยดินเผา 
- พระไตรปิฎกใบลาน เป็นพระไตรปิฎกเก่าแก่ 
- ศาลาริมน้ า สวนหย่อมไม้ดัด และกุฏิทรงไทย 

วัดมหาบุศย์ 
 สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2305 สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีพระมหาบุตรอยู่วัดเลียบ (วัด
ราชบูรณะ) ได้มาเยี่ยมญาติโยมของท่านในคลองพระโขนง ชาวบ้านได้นิมนต์ให้อยู่และสร้างวัดขึ้นแล้วเรียก
ขานนามวัดว่า “วัดมหาบุศย์” ตามนามของท่านและวัดนี้เป็นแหล่งก าเนิดต านานรักในคลองพระโขนง
ประชาชนนิยมเรียกอีกนามว่า “วัดแม่นาคพระโขนง” เพราะอิทธิพลวรรณกรรมเรื่องแม่นาคพระโขนง 
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยอ่อนนุช 7 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)   เขตสวนหลวง 
จุดเด่นที่น่าสนใจ 

- เรือโบราณ 
- เสาตะเคียนโบราณ 
- ต้นตะเคียนโบราณ 
- ศาลาและรูปเหมือนแม่นาค 

วัดยาง 
 สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2394 ไม่ทราบนามและประวัติผู้สร้าง แต่เดิมบริเวณที่ตั้งวัดเป็นสวนผัก
บ่อเลี้ยงปลาของเกษตรกร สันนิษฐานว่าคงมีเจ้าของที่ดินซึ่งมีดินมากได้แบ่งที่ดินบางส่วนให้เป็นที่สร้างวัด 
แล้วเรียกนามวัดว่า “วัดยั้ง” และได้กลายเป็นวัดยาง ในกาลต่อมามีท่ีให้อาหารปลาตรงท่าน้ าของวัด 
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยอ่อนนุช 23 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)   เขตสวนหลวง 



จุดเด่นที่น่าสนใจ 
- หลวงพ่อโต เป็นพระพุทธรูปเก่าปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 เมตร ภายในองค์พระเป็นไม้หุ้มด้วย

ปูน 
- เรือนพระหรือหมู่บ้านร่มเย็นเป็นสุข (ทาวเฮ้าส์ห้องเก็บกระดูก) คนมีฐานะสมัยก่อนจะสร้างเรือน

พระให้กับคนตาย สวดศพที่บ้านฝั่งที่วัด การจัดเรือนพระนี้เริ่มท าขึ้นประมาณ 10 ปีมาแล้ว 

วัดทองใน 
 สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2340 โดยมีท้ายอู่ทองเป็นผู้สร้าง ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า “วัดท้าวอู่
ทอง” ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น วัดทองใน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ส าคัญ คือ หลวงพ่อเพชร สร้างด้วยศิลาแลงปางสมาธิ 
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยอ่อนนุช 25  ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)   เขตสวนหลวง 

วัดต้นไทรย์ 
 สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2327 มีปูชนียวัตถุที่ส าคัญ คือ หลวงพ่อแดง ซึ่งเป็นพระรูปพระ
ประธานในพระอุโบสถ 
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยอ่อนนุช 29 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)   เขตสวนหลวง 

วัดปากบ่อ 
 สร้างข้ึนเมื่อประมาณ พ.ศ.2352 โดยมีพระยาบดินทร์เดชา สมุหนายกเป็นผู้ถวายที่ดินสร้างวัดนี้ขึ้น
มีชื่อตอนแรกว่า วัดหัวโค้ง เพราะอยู่หัวโค้งของล าคลองพระโขนง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นวัดปากบ่อ 
ต้ังอยู่ที่ :  ซอยอ่อนนุช 35 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)   เขตสวนหลวง 
จุดเด่นที่น่าสนใจ 
 หลวงพ่อรุ้งเพชร หลวงพ่อหาญสัมฤทธิ์ และภาพเขียนพุทธประวัติในพระอุโบสถหลังใหม่ 

วัดขจรศิริ 
 สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในรัชกาลที่ 3 ราว พ.ศ.2392 โดยชาวเขมรที่ถูกให้อพยพมา
พ านักอยู่เป็นผู้สร้าง ประชาชนจึงเรียกว่าวัดขอม ต่อมาภายหลังในปี พ.ศ.2483 ได้เปลี่ยนเป็นวัดขจรศิริที่ใช้
ปัจจุบัน 
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยอ่อนนุช 45 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)   เขตสวนหลวง 
จุดเด่นที่น่าสนใจ 
 เป็นสถานที่ท างานให้อาหารปลาซึ่งมีปลาอาศัยอยู่บริเวณท่าน้ าเป็นจ านวนมาก 

วัดบ้านทุ่งเสรี 
 เดิมชื่อวัดบ้านทุ่งกระแจะแม้นเขียน อยู่คาบเกี่ยวระหว่างหัวหมาก พระโขนง ตามประวัติพระองค์เจ้า
หญิงแม้นเขียน ทรงอุปถัมภ์ ปัจจุบันวัดบ้านทุ่งเสรี ห้อมล้อมด้วยหมู่บ้านจัดสรร  หมู่บ้านเสรี  จึงเป็นที่มาของ
ชื่อวัดในปัจจุบัน  
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยพระรามเก้า 41 (ซอย 4 เสรี 2)   เขตสวนหลวง 

มัสยิดอัลกุ๊บรอ (สุเหร่าใหญ่-ปากคลองเคล็ด) เป็นมัสยิดแห่งแรกในเขตสวนหลวง สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี 
พ.ศ.2332 หลังจากท่ีกองทัพไทยสมัยอยุธยารบชนะประเทศมาลายา ซึ่งมีเมืองหลวง คือปัตตานี และได้ต้อน
เชลยศึกฝุายทหาร มากักกันไว้ที่แขวงเมืองนครเขื่อนขันธ์ ซึ่งตั้งอยู่ที่แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวงในปัจจุบัน 



และได้รับพระราชทานที่ดินให้อยู่อาศัยและก่อสร้างมัสยิด โดยได้รับพระราชทานนามครั้งแรกว่า “สุเหร่า
ใหญ่”และต่อมาเรียกว่ามัสยิดอัลกุ๊บรอ 
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยอ่อนนุช 29 ถนนสุขุมวิท 77 (อ่อนนุช)   เขตสวนหลวง 

มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม เดิมเรียกว่า “สุเหร่าใหม่หัวปุา” โดยบรรพบุรุษของอิสลามมิกชนที่อพยพมาจากภาคใต้ 
จังหวัดปัตตานีเป็นส่วนใหญ่มาตั้งถ่ินฐานใกล้กับสุเหร่าใหญ่ ปากคลองเคล็ด ต่อมาการขยายครอบครัวจนท า
ให้ที่ดินส าหรับท ามาหากินคับแคบไม่พอกับการครองชีพ จึงจ าเป็นต้องขยายหมู่บ้านขึ้นใหม่มาตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน 
“หัวปุา” และได้สร้างสุเหร่าขึ้นอีกหลังหนึ่ง เรียกว่าสุเหร่าใหม่หัวปุา และเปลี่ยนชื่อเป็นมัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม
ในเวลาต่อไป 
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยอนามัย  ถนนศรีนครินทร์  เขตสวนหลวง 

ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นสถานที่ส าคัญระดับชาติเมื่อประมาณปี 2494 คนไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลามได้รวมตัวกันก่อสร้างอาคารขึ้นมา เพ่ือมุสลิมทั้งประเทศเข้าร่วมประกอบพิธีกรรมร่วมกัน เป็น
ศูนย์กลางติดต่อของชาวมุสลิมในระดับชาติ  
ตั้งอยู่ที่ :  ซอยมูลทรัพย์ 2  ถนนรามค าแหง เขตสวนหลวง 

บ้านกลางน  า (เกาะปันหยี)  เป็นเรือนไม้กลางน้ าซึ่งเป็นจุดบรรจบของคลองตันกับคลองพระโขนง เดิมเป็น
ที่ดินยื่นแหลมเข้าไปในคลอง เป็นที่ตั้งของที่ท าการอ าเภอพระโขนงเก่า และโรงสีข้าวต่อมาได้ย้ายที่ท าการ
อ าเภอไปอยู่ที่ใหม่ ชาวบ้านจึงมาเช่าที่ของกรมธนารักษ์ปลูกบ้านในแหลมดังกล่าว ต่อมาน้ าได้เซาะที่ดินหมด
ไป เหลือเพียงบ้านปลูกอยู่กลางน้ ามีสภาพคล้ายหมู่บ้านเกาะปันหยี แห่งจังหวัดพังงา ผู้อยู่อาศัยต้องใช้การ
คมนาคมทางเรืออย่างเดียว บริเวณใกล้เคียงกันมีตึกแถวโบราณริมน้ า รับจ้างนวดอบสมุนไพรโบราณ มีคุณค่า
แก่การอนุรักษ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยิ่ง 

 ลักษณะทางสังคม เขตสวนหลวงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม และ
ประเพณี มาตั้งแต่อดีตแล้วค่อยขยายตัวออกไปสู่บริเวณอ่ืน มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองอย่างต่อเนื่องตลอดมา ปัจจุบันนี้เขตสวนหลวง จึงมีทั้งเค้าโครงความเจริญในอดีตและสิ่ง
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นตามกระแสของความเปลี่ยนแปลง วัด หรือสถานประกอบพิธีทางศาสนาอ่ืน ๆ เช่น มัสยิด 
สุเหร่า และศาลเจ้า เป็นต้น รวมทั้งสถานศึกษาจ านวนมาก ผสมผสานกับที่อยู่อาศัยซึ่งได้ถูกดัดแปลงหรือ
เปลี่ยนแปลงเป็นอาคารพาณิชย์ สถานประกอบการ ทั้งด้านอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ที่อยู่อาศัยแบบ
บ้านมีบริเวณของผู้มีฐานะเดิม บางบริเวณท่ีมีกิจกรรมการค้าขยายไปไม่ถึงหรือเจ้าของดูแลไม่ทั่วถึงก็จะ
กลายเป็นย่านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย หรือชุมชนแออัด ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของโลกปัจจุบัน ได้
ดูดกลืนสังคมวัฒนธรรมและประเพณีชาวกรุงรัตนโกสินทร์ให้กลายเป็นแบบสมัยใหม่อย่างสิ้นเชิง  ลักษณะทาง
สังคมวัฒนธรรมประเพณี ได้กลายเป็นสังคมเมืองแบบตะวันตก ซึ่งหลงเหลือเค้าโครงของสังคมในอดีตน้อย
มาก นอกจากสิ่งปลูกสร้างที่เป็นโบราณสถานและที่อยู่อาศัยในอดีต รวมทั้งโบราณวัตถุบางส่วนที่ได้รับการ
อนุรักษ์ไว้ หรือปลูกสร้างขึ้นมาใหม่และการใช้พ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน เป็นที่ประกอบ
กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมและประเพณี ที่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของสังคม วัฒนธรรมประเพณีในอดีต 

ผสมผสานกับความมุ่งหมายในเชิงพาณิชย์ 

 
  
 
 



2) พ้ืนที่ เขตปกครอง อาณาเขตติดต่อ และแผนที่ 
ทิศเหนือ เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองแสนแสบฝั่งตะวันออกกับคลองกะจะฝั่งเหนือไป 
  ทางทิศตะวันออกตามคลองกะจะและแนวล ารางสาธารณะฝั่งเหนือบรรจบคลองบ้านม้า 
  ฝั่งตะวันออก 
ทิศตะวันออก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างแนวล ารางสาธารณะฝั่งเหนือกับคลองบ้านม้าฝั่งตะวัน 
  ออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามคลองบ้านม้าฝั่งตะวันออก บรรจบล ารางหมู่บ้านเอื้อสุข 
  ฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันออกตามคลองประเวศบุรีรมย์ฝั่งเหนือบรรจบคลองหนองบอน
  ฝั่งตะวันออกไปทางทิศใต้ตามคลองหนองบอนฝั่งตะวันออกบรรจบคลองตาสาดฝั่งเหนือ 
ทิศใต้  เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองหนองบอนฝั่งตะวันออกกับคลองตาสาดฝั่งเหนือ 
  ไปทางทิศตะวันตกตามคลองตาสาดฝั่งเหนือบรรจบคลองเคล็ดฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือ
  ตามคลองเคล็ดฝั่งตะวันออกบรรจบทางส่วนบุคคลด้านเหนือไปทางทิศตะวันตกตามขอบทาง
  ของทางส่วนบุคคลด้านเหนือบรรจบซอยอ่อนนุช 44 (ซอยสามพี่น้อง) ด้านตะวันออกไปทาง
  ทิศเหนือตามแนวทางของซอยอ่อนนุช 44  ด้านตะวันออกบรรจบซอยหมู่บ้านพัฒนพลด้าน
  เหนือไปบรรจบล ารางฝั่งเหนือ (แยกจากคลองบ้านหลาย) ไปทางทิศเหนือตามคลองบ้าน
  หลายบรรจบคลองบ้านหลายฝั่งตะวันออกไปทางทิศเหนือตามคลองบ้านหลายบรรจบล าราง
  ฝั่งเหนือ ไปทางทิศตะวันตกตามล ารางฝั่งเหนือบรรจบคลองขวางฝั่งเหนือไปทางทิศตะวันตก
  ตามคลองขวางฝั่งเหนือบรรจบคลองบางนางจีนฝั่งตะวันออก 
ทิศตะวันตก เริ่มต้นจากจุดบรรจบระหว่างคลองขวางบนฝั่งเหนือกับคลองบางนางจีนฝั่ง 
  ตะวันออกไปทางทิศเหนือ ตามคลองบางนางจีนฝั่งตะวันออกบรรจบคลองตัน 
  ฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือตามคลองตันฝั่งตะวันออกบรรจบคลองแสนแสบ 
  ฝั่งตะวันออก ไปตามคลองแสนแสบฝั่งตะวันออกบรรจบคลองกะจะฝั่งเหนือ 
 
  
 
 
 
 
 
 3) ประชากร 

  จ านวนประชากรในพื นที่เขตสวนหลวง 

แขวง 
จ านวนประชากร 

รวม จ านวนบ้าน ชาย หญิง 
สวนหลวง 43,378 51,353 94,731 40,031 
จรเข้บัว 12,343 15,079 27,422 11,027 
รวม 55,721 66,432 122,153 51,058 

  
 4. โครงสร้างการทางบริหาร/อัตราก าลัง………………………………………….. 
  -  ข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง 



  -  ข้าราชการฝุายการเมือง 
 
 5. อ านาจหน้าที่/ความรับผิดชอบชองฝุายต่าง ๆ ในส านักงานเขต 
  ๑. ฝ่ายปกครอง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการปกครอง การทะเบียนปกครอง (ได้แก่ ทะเบียน  
พินัยกรรม ทะเบี ยนมูลนิธิ ทะเบียนสมาคม ทะเบียนมัสยิดอิสลาม ทะเบียนศาลเจ้า ทะเบียนสัตว์พาหนะ  
ทะเบียนนิติกรรม) การฌาปนกิจสงเคราะห์ การสอบสวนรับรองบุคคล การปูองกันและบรรเทาสาธารณ  
ภัย การเลือกตั้ง การท าประชามติและประชาพิจารณ์ การจัดท าแผนพัฒนาเขต การคุ้มครองผู้บริโภค  
การบริหารและบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ การบริหารงานบุคคลและสวัสดิการ การประชาสัมพันธ์  
การรับเรื่องร้องทุกข์ การสื่อสารและรับส่งวิทยุ การประชุม งานอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  
งานลูกเสือชาวบ้าน งานมวลชน งานเขตเคลื่ อนที่ งานสภาเขต งานราชการส่ วนภูมิภาค งานยุทธศาสตร์  
นโยบายและแผนและการติดตามประเมินผล งานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณและธุรการ งานช่วย  
อ านวยการและเลขานุ การ งานพิธี การ งานดูแลและรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
กลาง งานสารสนเทศ งานราชการประจ าทั่วไปของส านักงานเขต งานที่ไม่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วน  
ราชการใดโดยเฉพาะ และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๒. ฝ่ายทะเบียน มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนบัตรประจ าตั 
วประชาชนทะเบียนแรงงานต่างด้าว สัญชาติ ทะเบียนทั่วไป (ได้แก่ ทะเบี ยนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคล) 
การควบคุมดูแลศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีสิ ทธิเลือกตั้ง  
และการพิจารณาก าหนดหน่วยเลือกตั้ง การด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบและ  
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๓. ฝ่ายโยธา มีอ านาจหน้าที่ เกี่ยวกับการก่อสร้าง การซ่อมแซม และการปรับปรุงโรงเรียน 
ถนน ตรอก ซอย ทางเท้า ผิวจราจร สิ่งสาธารณประโยชน์และสะพานคนเดินข้าม การอนุญาตตัดคันหินทาง
เท้า การพิจารณาอนุญาตกระท าการต่าง ๆ ในที่สาธารณะของหน่วยงานสาธารณูปโภค การจัดหาหรือจัดการ  
กรรมสิทธิ์ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอ่ืน เพ่ือกิจการที่อยู่ในอ านาจหน้าที่หรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ  
อย่างอ่ื น โดยวิธีตกลงซื้อขาย การขออุทิศ และการจัดซื้อโดยวิธีปรองดองตามมติคณะรัฐมนตรี การดู แล  
รักษาที่สาธารณะและที่ของเอกชนที่ยินยอมให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน การบ ารุงดูแลรักษาคูคลอง  
ทางหรือท่อระบายน้ า สะพานข้ามคลอง การปูองกันและแก้ไขปัญหาน้ าท่วม ร่วมมือกับส านักผังเมืองใน  
การวางและจัดท าผังเมืองประเภทต่าง ๆ การควบคุมอาคารตามท่ีได้รับมอบหมาย การประกาศเขตเพลิง  
ไหม้และผังเฉพาะกิจ การตรวจสอบและควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน การก าหนดพ้ืนที่ที่จะจัดรูปที่ดิน  
กรณีท่ีเป็นพ้ืนที่เฉพาะภายในเขต การจัดท า ติดตั้ง ซ่อมแซมและดูแลรักษาความสะอาดปูายชื่อซอยปูาย  
จราจรและกระจกมองโค้ง การทาสีขอบคันหิ น การทาสีตีเส้น รวมถึงเส้นทแยงเหลือง การจัดท าคันชะลอ  
ความเร็ว การติดตั้ง guard-rail อุปกรณ์ประกอบถนนและทางจักรยาน และรวมถึงการส ารวจออกแบบ  
หรือประมาณราคาเพ่ือของบประมาณ การบริหารงบประมาณ การจัดหาพัสดุ การควบคุมการก่อสร้าง  
ซ่อมแซม ปรับปรุง หรือบ ารุงรักษาตามสัญญาหรืออ านาจหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย และหน้าที่อ่ืนที่  
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๔. ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหาร การ
สุขาภิบาลสถานที่และการประกอบกิ จการที่เป็นอันตรายแก่สุขภาพ การสุขาภิบาลตลาด สถานที่จ าหน่าย
อาหารและสะสมอาหาร การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การสุขาภิบาลทั่วไปให้ได้มาตรฐานทางสุขาภิบาลและถูก  
สุขลักษณะ การควบคุม ดูแลการจ าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ การควบคุมมลพิษ การพัฒนา  
ควบคุมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างศักยภาพผู้บริโภคและสร้างหรือขยายเครือข่ายการ       
มีส่วนร่วมในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข การก าจัดแมลงและสัตว์น าโรค การควบคุมการเลี้ยง  



หรือปล่อยสัตว์ การควบคุมจัดการ ก าจัด ห้าม ปูองกันและระงับเหตุร าคาญที่อาจเกิดหรือเกิดขึ้นในที่  
สาธารณะหรือสถานที่เอกชน การอนุญาตให้ใช้เครื่องขยายเสียง การออกใบอนุญาตสุสานและฌาปน  
สถาน สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น กฎหมายว่าด้วยอาหาร       
การใช้สารระเหย คุ้มครองผู้ไม่สูบบุหรี่ โรงงาน เป็นต้น และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๕. ฝ่ายรายได้ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานคร 
(ได้แก่ ภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่า ค่าบริการ และรายได้อ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย) การสืบทรัพย์
ผู้ค้างช าระภาษีท่ีอยู่ในพ้ืนที่เขต การด าเนินคดีแก่ผู้ ค้างช าระภาษี การจัดท าทะเบียนควบคุมการจัดเก็บ  
รายได้ การจัดท าสถิติการจัดเก็บรายได้ แต่ละประเภท การรายงานการจัดเก็บภาษี และหน้าที่อื่นที่  
เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๖. ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย การรักษาสภาวะสิ่งแวดล้อม การเก็บขนมูลฝอย (ยกเว้นมูลฝอยใน
แม่น้ าเจ้าพระยาเรือท่องเที่ยว และเรือสินค้า) การสูบขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ไขมัน และน้ ามัน การจัดเก็บ  
ค่าธรรมเนียมการเก็บขนมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปลูก ดูแลและบ ารุงรักษาต้นไม้ การพิจารณาอนุญาต  
ตัดและขุดย้ายต้นไม้ในท่ีสาธารณะ การจัดท าแผนการปลูกต้นไม้และพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่เขตท่ีรับผิดชอบ  
การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณโบราณสถาน สถานที่ ที่มี ความส าคัญทางประวัติศาสตร์และ  
สถาปัตยกรรม การสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ  
มอบหมาย  
  ๗. ฝ่ายการศึกษา มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิง
นโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐานประสาน ตรวจสอบ กลั่นกรองงานด้านการบริหารงานบุคคลและสวัสดิการของข้าราชการครู และ  
บุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น วิเคราะห์  
ข้อมูลประชากรวัยเรียนเพื่อการวางแผนการรับนักเรียนแต่ละระดับ ตรวจสอบและจัดท าบัญชีรายชื่อเด็ก  
อายุถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับส่งให้สถานศึกษาที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ เขตเพ่ือเตรียมการรับนักเรียน  
ประสานงาน ติดตามสรุปผลการรับเด็กเข้าเรียนของสถานศึกษาในพ้ืนที่เขต รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์  
กลั่นกรอง ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาเพ่ือน าเสนอผู้อ านวยการเขต ให้บริการข้อมูลสารสนเทศและ  
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เกี่ยวกับงานการศึกษาของส านักงานเขต วางแผนและด าเนินงานในการระดม  
ทรัพยากรจากแหล่งสนับสนุน ประสานและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุน        
การจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ         
สวัสดิภาพในสถานศึกษา การส่งเสริมการพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน     
ส ารวจและจัดท าทะเบียนแหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพและประสานการใช้ประโยชน์แหล่งการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ      
นักเรียนของ สถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน การสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประสานการส ารวจข้อมูล ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ 
ด้อยโอกาสเด็กความสามารถพิเศษกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการด้านภารกิจของศูนย์ 
วิชาการด าเนินการด้านการเงิน การงบประมาณและการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์ และหน้าที่อ่ืนที่ เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย  
  ๘. ฝ่ายการคลัง มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการงบประมาณ การเงิน การบัญชี และการพัสดุ    
ที่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร เงินอุดหนุนรัฐบาล เงินนอกงบประมาณและเงินอ่ืนใด  
(ได้แก่ การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การน าส่งเงินต่อคลังกรุงเทพมหานคร การเก็บรักษาเงิน การจัดท า  



สรรพบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ การตรวจสอบหลักฐานการจ่าย การจัดท างบเดือนแสดงรายการจ่ายเงิน  
ของหน่วยงาน การจัดท ารายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่ก าหนด การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน  
เพ่ือการบริหาร การตรวจสอบรายงานทางการเงินของหน่วยงาน การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
การควบคุมการจัดท าแผนการใช้ จ่ายเงินเพื่อการบริหาร การบริหารงบประมาณ การติดตามผลการ  
ด าเนินงาน ด้านงบประมาณ การจัดหาและควบคุมพัสดุ การควบคุมทรัพย์สิน การบริหารการเงินการคลัง  
ภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์) การปฏิบัติงานตามโครงการจัดระบบข้อมูลและข่ายงานระบบคอมพิวเตอร์  
ของกรุงเทพมหานคร (MIS) จ านวน ๙ ระบบงาน (ได้แก่ ระบบงานงบประมาณ ระบบงานการเงิน  
ระบบงานบัญชีระบบงานบัญชีทรัพย์สิน ระบบงานจัดซื้อ ระบบงานจัดจ้าง ระบบงานเงินเดือน ระบบงาน  
บริหารคลังพัสดุกลาง ระบบงานบริหารน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น) การบริหารข้อมูลและรายงาน  
ภาพรวมของงบประมาณการเงิน การคลัง การพัสดุและทรัพย์สินของหน่วยงาน และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
หรือได้รับมอบหมาย  
  ๙. ฝ่ายเทศกิจ มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการบังคับการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติ
กรุงเทพมหานคร และกฎหมายอื่นที่ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร การควบคุม ดูแล 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การส่งเสริมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
การส่งเสริมสนับสนุนงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการทั่วไป งานเกี่ยวกับคดีและการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคดี และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
  ๑๐. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม มีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการด าเนินการพัฒนา
ชุมชนและสังคมทั้งทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัย และคุณภาพชีวิต เช่น การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน การเสริมสร้างศักยภาพของผู้น าชุมชน องค์กรชุมชนและเครือข่ายชุมชน การพัฒนา  
สภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัย การจัดให้มีองค์กรประชาชนในรูปแบบคณะกรรมการชุมชน การส่งเสริม  
สนับสนุนและจัดตั้งสหกรณ์ชุมชน กองทุนพัฒนาชุมชน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง การปรับปรุง  
ชุมชน การรื้อย้ายชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือจัดหาที่อยู่ชั่วคราว การส่งเสริมอาชีพการ  
จัดหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์ฝึกอาชีพ การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงิน  
ออมครอบครัว การด าเนินการเกี่ยวกับยาเสพติด การสงเคราะห์สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และ  
ผู้ประสบภัย การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความประพฤติเด็ก การควบคุมดูแลการ  
ด าเนินงานสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์ ศูนย์เยาวชน ห้องสมุด บ้านหนังสือ ศูนย์กีฬาและลาน  
กีฬา การด าเนินการเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ การให้บริการ และจัดกิจกรรมนันทนาการ  
ด้านดนตรี กีฬา ห้องสมุด ฯลฯ งานสภาเยาวชนเขต การอนุรักษ์ส่งเสริม เผยแพร่ ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา  
ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น งานสภาวัฒนธรรมเขต งาน  
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การสนับสนุนและประสานการ 
ด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม นันทนาการและการท่องเที่ยว การให้ค าปรึกษาแนะน าทาง  
วิชาการเกษตร และสภาพแวดล้อมเพ่ือการเกษตร การด าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการและถ่ายทอด  
เทคโนโลยีการเกษตร และหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลทั่วไปของพืน้ที่เขต

1. จ านวนประชากรในพ้ืนที่จ าแนกตามอายุและแขวง

0-4  5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

ชาย 1902 2591 3533 3582 3405 3510 4375 4602 4486 4083

หญิง 2751 3888 3925 4477 4255 4386 5467 5746 5606 5102

รวม 4653 6479 7458 8059 7660 7896 9842 10348 10092 9185

ชาย

หญิง

รวม

50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-100 100>

ชาย 3669 2955 2505 1790 1260 859 431 176 48 28 9

หญิง 4547 3964 3373 2417 1693 1277 768 376 130 44 12

รวม 8216 6919 5878 4207 2953 2103 1199 552 178 72 21

ชาย

หญิง

รวม

อาย ุ(ปี ตอ่)
แขวง เพศ

แขวงสวนหลวง

แขวง………………….

แขวง

แขวงสวนหลวง

เพศ

รวม

อาย ุ(ปี)

แขวง………………….



2. จ านวนการเกิด การตาย การย้ายถิน่ของประชากรในพ้ืนที่ 

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

รวม

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

รวม

แขวง
การย้ายเข้า การย้ายออก

แขวง
การเกิด การตาย



3. การย้ายถิน่และเหตุของการย้ายถิน่

แขวง........... แขวง....... แขวง......... แขวง.........

หางานท า

ต้องการเปลี่ยนงาน

ต้องการรายได้เพ่ิมขึน้

หน้าทีก่ารงาน

ศกึษาตอ่

ย้ายทีอ่ยอ่าศยั

กลบัภมิูล าเนา

ตดิตามครอบครัว

ท ากิจการครอบครัว

รักษาตวั

ขาดคนดแูล

ดแูลผู้ อ่ืน

อ่ืน ๆ 

จ านวน (คน) แยกรายแขวง
สาเหต/ุแขวง



4. จ านวนแรงงานต่างด้าวที่ลงทะเบียน

แขวง........... แขวง....... แขวง......... แขวง.........

พม่า

ลาว

เขมร

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

5. ความหนาแน่นของประชากร

พืน้ที่ จ านวนบ้าน 

รวม ชาย หญิง (ตร.กม.) (หลงั)

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

แขวง......................

แขวง
ประชากร      ความหนาแน่น  

   (คน/ตร.กม.)
ครอบครัว

จ านวน (คน) แยกแขวง
ประเทศ



6. จ านวนประชากรแยกตามการนับถือศาสนา (คน)

ศาสนา จ านวน (คน)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ

7. จ านวนศาสนสถานในพ้ืนที่เขต

ศาสนา จ านวน (แหง่)

พทุธ

อิสลาม

คริสต์

อ่ืนๆ (ระบ)ุ



8. จ านวนแหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุที่ควรแก่การอนุรักษ์

แขวง จ านวน (แหง่)

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

แขวง.......................

9. กิจกรรมตามประเพณีที่ส าคัญ โดดเด่น

กิจกรรม

1 เทศกาลวนัลอยกระทง

2 เทศกาลวนัสงกรานต์

3 เทศกาลแหเ่ทียนเข้าพรรษา

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือ ความส าคญั

ความส าคญั

อนรัุกษ์ประเพณีลอยกระทง

รดน า้ด าหวั ขอพรผู้สงูอายุ

ถวายเทียนพรรษาช่วงวนัเข้าพรรษา

ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม

ขึน้ 15 ค ่า เดอืน 11 ของทกุปี

เดอืนเมษายนของทกุปี



โครงสร้างการบริหารและอัตราก าลัง 

1.  จ านวนข้าราชการประจ า/ลูกจ้าง

อตัราถือครอง อตัราจริง อตัราถือครอง อตัราจริง

18 17 12 12

17 17 1 1

12 10 33 33

14 13 1 1

7 7 1 1

19 19 63 61

12 9 2 2

13 13 3 3

12 11 408 395

11 11 4 4

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

จ านวน (คน)

สว่นราชการในส านกังานเขต ลกูจ้างข้าราชการ

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล



2. จ านวนข้าราชการการเมือง

1 คน

7 คน

3. รายได้ของส านักงานเขต 

ประมาณการ รายได้จริง

 - ภาษีโรงเรือนและทีด่นิ 150,000,000           155,805,208.54             คดิเป็น 103.87%

4,800,000               4,271,923.51                 คดิเป็น 89.00%

17,500,000             17,074,139.72               คดิเป็น 97.57%

หมายเหต ุ     ยอด ณ วนัที ่31 กรกฎาคม 2557

 - สมาชิกสภาเขต

 - สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

รายได้ (ล้านบาท)
ประเภทของรายได้

 - ภาษีป้าย

 - คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ (ระบ)ุ

 - รายได้อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - ภาษีบ ารุงท้องที่



4. ค่าใช้จ่าย/งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ของส านักงานเขต 

สนบัสนนุงานประจ า สนบัสนนุงานยทุธศาสตร์

1,200,000               -

- -

- -

- -

7,407,000               -

32,957,000             -

- -

- -

25,740,000             -

- -

67,304,000             -

งบสนบัสนนุงานประจ าและงานเชิงยทุธศาสตร์ หมายถึง คา่ใช้จ่ายตามแผนปฏิบตัริาชการประจ าปี

ของหน่วยงาน

ฝ่ายพฒันาชมุชนฯ

ฝ่ายปกครอง

ฝ่ายทะเบียน

ฝ่ายรักษาความสะอาด

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสขุาภิบาล

สว่นราชการในส านกังานเขต

รวมงบประมาณ (ล้านบาท)

งบประมาณ (ล้านบาท)

ฝ่ายเทศกิจ

ฝ่ายการคลงั

ฝ่ายการศกึษา

ฝ่ายโยธา

ฝ่ายรายได้



5. ส่วนราชการ/หน่วยงานบริการสังคมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่ือหน่วยงาน/สว่นราชการ ทีต่ัง้ ภารกิจ/ความรับผิดชอบ



ข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน

ตามผงัเมืองรวม การใช้ทีด่นิปัจจบุนั การเปลี่ยนแปลง

1. ทีอ่ยู่อาศยั

2. พาณิชยกรรม

3. อตุสาหกรรม

4. คลงัสนิค้า

5. อนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม

6. ชนบทและเกษตรกรรม

 7. อนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิป วฒันธรรมไทย

 8. สถานบนัราชการ การสาธารณปูโภค/

สาธารณกูาร

หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ

ประเภทการใช้ทีด่นิ
พืน้ที ่(ตร.กม.)



2. ระบบถนนและการคมนาคมขนส่ง

2.1 ถนน ตรอกซอยในพ้ืนที่เขต

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง

ถนนสายหลกั

ถนนสายรอง

ตรอก ซอย

จ านวนจดุตดัของถนนในพืน้ทีเ่ขต........................................จดุ

2.2 สะพานรถยนต์ข้ามแยกในพ้ืนที่เขต

ช่ือสะพาน ช่ือถนน ช่ือทางแยก ชนิดสะพาน  ความยาว(เมตร) ช่องจราจร ปีทีส่ร้าง

สภาพถนน (จ านวนสาย)
ระยะทาง (กม.)จ านวน (สาย)ประเภทถนน



..........................รูปแบบ

(รถไฟ รถเมล์ รถไฟฟ้าใต้ดนิ รถไฟฟ้า BTS เรือ  รถสองแถว)

2.4 สภาพการจราจรในพ้ืนที่

     ความเร็วเฉลี่ยของการเดนิทางในพืน้ที.่..............................กิโลเมตร/ชัว่โมง 

2.5 พ้ืนที่ที่มีปัญหาการจราจร

ช่วงเวลา

2.3 รูปแบบการเดินทางหหลักในพ้ืนที่เขต

สาเหตจดุ/บริเวณทีก่ารจราจรตดิขดั



2.6 จ านวนเส้นทางจักรยาน /ระยะทาง /ผู้ใช้

ระยะทาง (กม.) สถิตผิู้ ใช้ทาง สถิตอิบุตัเิหต

จ านวนจดุจอดจกัรยานในพืน้ที.่........................................จดุ

2.7 จ านวนท่าเทยีบเรือในพ้ืนที่ (เรือโดยสาร)...........................ท่า

2.8 จ านวนจุดเช่ือมต่อบริการขนส่งสาธารณะ (จดุทีส่ามารถเช่ือมตอ่การเดนิทางระหวา่งรถ/เรือ/รถไฟ/รถไฟฟ้า)......................................จดุ

2.9 ระยะเวลาเฉล่ียที่เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ (จากทีพ่กั/ทีท่ างานถึงบริการขนสง่สาธารณะ)...............................นาที

ปลายทางต้นทางช่ือถนน/เส้นทาง



2.10 สภาพทางเท้าในพ้ืนที่ (ความเห็นทีมี่ตอ่ทางเท้าในพืน้ที)่................................................................................................

2.11  ที่จอดรถยนต์สาธารณะ/เอกชน  จ านวนรถยนต์ทีส่ามารถรองรับได้

รถยนต์ทีร่องรับ 

ราชการ เอกชน (คนั)

2.12 จุดเส่ียงและสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การป้องกนั/แก้ไขสถิตกิารเกิดอบุตัเิหตุบริเวณทีเ่สี่ยงตอ่การเกิดอบุตัเิหตุ

ช่ืออาคาร/สถานทีจ่อดรถยนต์
เจ้าของ

สาเหตุ



คูคลอง/ระบบการระบายน า้/การป้องกันน า้ท่วม

1. คูคลองและแหล่งน ้าสาธารณะในพ้ืนที่เขต

มี ไม่มี มี ไม่มี สนน. สนข.
หมายเหตุช่ือคลอง จาก ถึง กว้าง (ม.) ยาว(ม.)

แนวเข่ือนป้องกนัน า้ทว่ม การบกุรุกพืน้ที่ ผู้ รับผิดชอบ



2. จุดอ่อนน ้าท่วม การท่วมขัง และการระบายน ้า

มาก ปานกลาง น้อย

 3. ปริมาณน ้าฝนรวมของพ้ืนที่....................มิลลเิมตร/ปี

 4. ช่วงเวลาที่มีฝนตกมากที่สุดของปี คอื  ระหวา่งเดอืน......................... ถึง เดอืน..........................

 5. ช่องทางหลักในการระบายน ้าในพืน้ทีเ่ขตประกอบด้วย....................................................................................

 

ระยะเวลา

เฉลี่ยใน

การ

ขนาดพืน้ที่

 (ตร.ม.)
 บริเวณทีเ่ป็นจดุอ่อนน า้ทว่ม สาเหตุ

ผลกระทบตอ่พืน้ที่



น า้เสีย และการบ าบัด 

1. จ านวนคูคลอง แหล่งน ้าทีมี่คณุภาพน า้ต ่ากวา่มาตรฐานในพืน้ทีเ่ขต..............................แหง่

2. ปริมาณการใช้น ้าของประชาชนในพืน้ทีเ่ฉลี่ย/วนั/คน..........................ลบ.ม.

3. ปริมาณน ้าเสียทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีเ่ฉลี่ย/วนั/คน.....................ลบ.ม.

4. พ้ืนที่ที่ได้รับการบริการของโรงบ าบัดน ้าเสีย...............................................ตร.กม.

5. จ านวนผู้รับบริการบ าบัดน ้าเสียจากกรุงเทพมหานคร...........................ราย



6. จ านวนและที่ต้ังของชุมชน โรงงาน ตลาด และสถานประกอบการที่มีผลต่อคุณภาพน ้าในพ้ืนที่

7. จ านวนสถานประกอบการทีจ่ดัสง่รายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน า้เสยี.......................แหง่

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

2...........................

สถานประกอบการ

3...........................

1...........................

1...........................

2...........................

1...........................

2...........................

โรงงาน

ตลาด

2...........................

1...........................

2...........................

ผลกระทบตอ่พืน้ที่ทีต่ัง้ช่ือประเภทของกิจกรรม

1...........................ชมุชน



มูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล/ไขมัน 

1. ปริมาณขยะต่อวันในพืน้ที ่ 230.91 ตนั

    ขยะยอ่ยสลาย  6.23  ตนั

    ขยะรีไซเคลิ  23.20  ตนั

    ขยะอนัตราย  1.64  ตนั

    ขยะทัว่ไป  199.84  ตนั

2. ปริมาณส่ิงปฏิกูลทีจ่ดัเก็บได้  218.11  ลบ.ม./เดอืน

3. ปริมาณไขมันทีจ่ดัเก็บได้  50.83  ลบ.ม. /เดอืน

4. ร้านรับซือ้ของเก่า ปริมาณการรับซือ้ ทีต่ัง้

พืน้ทีร้่าน (ตร.ม.)

ใหญ่มากกวา่ 200 ตร.ม.

ใหญ่มากกวา่ 200 ตร.ม.

เลก็น้อยกวา่ 100 ตร.ม.

ใหญ่มากกวา่ 200 ตร.ม.

เลก็น้อยกวา่ 100 ตร.ม.

ใหญ่มากกวา่ 200 ตร.ม.

ใหญ่มากกวา่ 200 ตร.ม.

ใหญ่มากกวา่ 200 ตร.ม.

ใหญ่มากกวา่ 200 ตร.ม.

ใหญ่มากกวา่ 200 ตร.ม.

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ศกัดิ์ชยั ต.เจริญทรัพย์ ซอยอ่อนนชุ 25

สรุารักษ์ รับซือ้ของเก่า ถนนก าแพงเพชร 7

โลตสั (พฒันาการ) ถนนพฒันาการ

ซอยอ่อนนชุ 46

ซอยอ่อนนชุ 35-37

ทาทาวนิ ซอยอ่อนนชุ 46

หจก.พีพีเปเปอร์ ซอยอ่อนนชุ 30

ซอยอ่อนนชุ 8

ถนนศรีนครินทร์

ถนนสขุมุวทิ 71

รุ่งเรืองรีไซเคลิ

ช่ือร้าน/สถานทีรั่บชือ้ของเก่า ทีต่ัง้

ชยัศกัดิ์

สมยงดี

บรรทมค้าของเก่า

มิตรอารีย์



อากาศ/เสียง

1. ปริมาณฝุ่นละอองในอากาศในพืน้ทีเ่ฉลี่ย(ฝุ่ นขนาดเลก็)    37.28      ไมโครกรัม/ลบ.ม.

    

2. พ้ืนที/่บริเวณที่มีปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

3. จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในพ้ืนที่เขต (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1 ส านกัสิ่งแวดล้อม

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

ด้านหน้าส านกังานเขตสนหลวง 22 เม.ย. - 6 พ.ค. 57

- -

ผลกระทบ

-

พืน้ที/่บริเวณทีมี่ปัญหา ช่วงเวลา ปริมาณฝุ่ นละอองในอากาศ

-



4. จุดตรวจวัดเสียงในพ้ืนที่ (ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

- -

5. จุดตรวจวัดควันด า(ระบุจุดหรือบริเวณที่ติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัด)

จดุที่ ผู้ รับผิดชอบ

1

กองบงัคบัการต ารวจจราจร 

ร่วมกบักรุงเทพมหานคร

และกรมควบคมุมลพิษ

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

- -

บริเวณ/สถานทีต่รวจวดั ช่วงเวลาในการตรวจวดั

หน้าโชว์รูมราชารถตู้  ถนนพระรามเก้า 10.00 - 12.00 น.



6. แหล่งก าเนิดมลพิษทางเสียง/ผลกระทบ

7. จ านวนเร่ืองร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร าคาญ (รอบปี)

จ านวนเร่ือง

ร้องเรียน

จ านวนเร่ืองทีไ่ด้รับ

การแก้ไข
หมายเหตุ

4 4

62 62

38 38

4 4

- -

- -

29 29

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

น า้ทว่ม

พืน้ทีส่เีขียว/ต้นไม้

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

เร่ือง

ขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกลู

ฝุ่ น/อากาศ

เสยีง

น า้เสยี/การบ าบดั

ช่ือ ทีต่ัง้ ประเภทของกิจกรรม ผลกระทบ



ด้านชุมชนในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร

1. ประชากร

ชาย หญิง 0-14 ปี 15-59 ปี 60 ปีขึน้ไป

1. แขวงสวนหลวง 1 400 297

2 149 173

3 113 126

4 768 724

5 472 553

6 293 399

7 117 146

8 136 152

9 194 257

10 374 802

11 474 445

12 148 176

13 562 629

14 816 902

15 1281 1200

คลองจวน ซอยอ่อนนชุ 35

หลงัวดัปากบอ่ ซอยอ่อนนชุ 33

หวัป่า ซอยอ่อนนชุ 39

ถนนอ่อนนชุ

วดัทองเจ้าพฒันา ซอยอ่อนนชุ 25

อลักุ๊บรอ ซอยอ่อนนชุ 29

ภมิูสขุ ซอยอ่อนนชุ 30

ซอยอ่อนนชุ 17 แยก 3

หมูบ้่านฮอลลวีู้ด ซอยอ่อนนชุ 17 แยก 9

หมูบ้่านเกษมสนัต์ 1 ซอยอ่อนนชุ 17 แยก 11

หมูบ้่านเกษมสนัต์ 2 ซอยอ่อนนชุ 17 แยก 18

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

วดัใต้

ประสาทศลี

สวนหลวงก้าวหน้า

ริมคลองเจ็ดขนดั

อาย ุ(คน)จ านวนประชากร
ทีต่ัง้

โรงหวาย ถนนอ่อนนชุ

พร้อมใจ

ถนนอ่อนนชุ 

ถนนอ่อนนชุ

ซอยพฒันาการ 20



16 345 304

17 321 375

18 314 370

19 673 839

20 1120 1770

21 738 823

22 493 658

23 141 116

24 948 1062

25 530 487

26 302 298

27 404 454

28 791 889

29 390 198

30 918 896

31 385 392

32 398 400

33 397 456

34 723 640แหลมทองพฒันา ซอยพฒันาการ 30

พฒันาริมคลองบ้านป่า ถนนอ่อนนชุ

คลองสะแก ถนนพฒันาการ

หมูบ้่านเกษรา-ฐิตพิร ซอยพฒันาการ 29

มสุลมิพฒันาบ้านป่า ซอยพฒันาการ 20 แยก 9

แสงสนัติ ซอยพฒันาการ 20 แยก 8

ร่วมพฒันาบ้านป่า ซอยพฒันาการ 20 

ริมคลองหวัหมากใหญ่ ซอยพฒันาการ 51

หลงัสถานีรถไฟหวัหมาก ซอยศรีนครินทร์ 10

พฒันาคลองสะแก ซอยพฒันาการ 20 แยก 2

โมราวรรณ 2 ซอยอ่อนนชุ 66

ดารุ้ลอามีน ซอยอ่อนนชุ 56

อลัเอ๊ียะตซิอม ซอยอนามยั

โมราวรรณ 1 ซอยอ่อนนชุ 49

สะและน้อย ซอยอ่อนนชุ 54

เอือ้อารีย์ ซอยอ่อนนชุ 56

ร่วมใจ ซอยอ่อนนชุ 43

ดาราฉาย ซอยอ่อนนชุ 46

หมูบ้่านอ่อนนชุทาวน์เฮ้าส์ 1 ซอยอ่อนนชุ 48



35 857 947

36 58 70

37 2182 1934

38 224 259

39 758 620

40 419 457

41 112 107

42 378 390

43 223 276

44 140 112

45 282 261

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

วเิศษสขุ ซอยพระรามเก้า 57/2

หมูบ้่านมหาพลสมัพนัธ์ ซอยอ่อนนชุ 52

มิตรไมตรี ซอยอ่อนนชุ 17 แยก 12

ถนนพระราม 9 พฒันา ถนนพระรามเก้า

หวัหมากเกาะกลาง ถนนพระรามเก้า

สมานมิตรพฒันา ซอยรามค าแหง 4

หมูบ้่านเมืองทอง 2/3 ซอยพฒันาการ 53

ธรรมานรัุกษ์ ซอยศริิถาวร

นาคภาษิต ซอยนาคภาษิต

เจริญพฒันาถาวร ซอยพฒันาการ 32

คลองหวัหมาก ซอยพฒันาการ 50



2. การศึกษาของประชาชนในชุมชน

ประถมศกึษา มธัยม อดุมศกึษา อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

3. อาชีพ และรายได้ของประชาชนในชุมชน

รับจ้างทัว่ไป
ลกูจ้าง/

พนกังานบริษัท

รับราชการ/

วสิาหกิจ
ค้าขาย ธุรกิจสว่นตวั อ่ืน ๆ 

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน

รายได้เฉลี่ย

ของ

ครัวเรือน/

เดอืน (บาท)

อาชีพ (ร้อยละ)

การศกึษา (ร้อยละ)
แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน



4. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในชุมชน

จ านวนผู้ มีสทิธ์ิ ร้อยละผู้ ใช้สทิธิ

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

การมีสว่นร่วมทางการเมือง (ลา่สดุ)แขวง ประเภทชมุชน ช่ือชมุชน



ด้านการศึกษา

การศึกษาในระบบ

1. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

2. โรงเรียนในสงักดักรุงเทพมหานครทีจ่ดัการศกึษาส าหรับเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษ แยกตามพืน้ทีเ่ขต ความสามารถในการ

รับนกัเรียน และจ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

3. โรงเรียนนอกสงักดักรุงเทพมหานครแยกตามพืน้ทีเ่ขต แยกตามระดบัชัน้ประถม/มธัยม ความสามารถในการรับนกัเรียน และ
จ านวนทีรั่บจริงตามปีการศกึษา

4. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนสงักดั กทม. แยกรายชัน้ รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

5. จ านวนเดก็ทีมี่ความต้องการพิเศษของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ แยกประเภทตามความพิการ/รายโรงเรียน
ตามปีการศกึษา

6. จ านวนเดก็ชาย-หญิงในโรงเรียนนอกสงักดั กทม. แยกรายชัน้/รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

7. ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนในโรงเรียนสงักดั กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สญัชาต)ิ

8. ข้อมลูพืน้ฐานของนกัเรียนนอกโรงเรียนสงักดั กทม. (อาชีพ/รายได้ผู้ปกครอง /ศาสนา/สญัชาต)ิ

9. ผลสมัฤทธ์ิทางการศกึษา การศกึษาตอ่ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

10. ผลคะแนนระดบัประเทศของโรงเรียนในสงักดั กทม. ใน 5 รายวชิา คอื ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ สงัคมศกึษา 
และภาษาองักฤษ

11. จ านวนเดก็ลาออกกลางคนั การซ า้ชัน้ การขาดเรียน/สาเหต ุของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

12. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกตามระดบัชัน้ รายวชิา รายโรงเรียนตามปีการศกึษา

13. จ านวนบคุลากรทางการศกึษาของโรงเรียนในสงักดั กทม.ทีย้่ายกลบัภมิูล าเนา/สาเหต ุแยกตามระดบัชัน้ รายวชิา ราย
โรงเรียนตามปีการศกึษา

14. ผลการประเมิน SMART SCHOOL ของโรงเรียนในสงักดั กทม. 

การศึกษานอกระบบ

1. จ านวนเดก็เคลือ่นย้ายและสาเหต ุ ของโรงเรียนในสงักดั กทม. แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

2. จ านวนโรงเรียนฝึกอาชีพ กทม./ศนูย์ฝึกอาชีพ สถานทีต่ัง้ แยกตามพืน้ทีเ่ขต จ านวนรับนกัศกึษาได้เทา่ไหร่ หลกัสตูรทีเ่ปิดสอน

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพๆ ได้ท างานตรงกบัความต้องการ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา

4. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพฒันาอาชีพผา่นมาตรฐานชีพผา่นมาตรฐานวชิาชีพ แยกรายโรงเรียนตามปีการศกึษา



การศึกษาตามอัธยาศัย

1. จ านวนห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้ของ กทม. และหนว่ยงานอ่ืน (ใครเรียนรู้ กทม. หรือหนว่ยงานอ่ืน หรือประชาชน)

2. ห้องสมดุ/บ้านหนงัสอืส าหรับคนตาบอด

3. จ านวนบ้านหนงัสอื

4. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/แหลง่/ศนูย์การเรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ ในพืน้ทีเ่ขต เช่น แหลง่เรียนรู้ด้านการทอ่งเทีย่ว แหลง่เรียนรู้

ภมิูปัญญาท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ โบราณสถาน อทุยานวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวนสมนุไพร เป็นต้น

5. สถิตกิารใช้บริการแหลง่เรียนรู้ประเภทตา่ง ๆ 

6. จ านวนเครือข่ายทีด่ าเนินกิจกรรมด้านการเรียนรู้ตามอธัยาศยั

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจดัเก็บ



ด้านสังคม 

1. จ านวนผู้ พิการ/ผู้สงูอายทุีล่งทะเบียน และได้รับการดแูล

ลงทะเบียน ได้รับบริการ

ผู้ พิการ 1,053       1,053             

ผู้สงูอายุ 15,409     15,409           

2. จ านวนเดก็เร่ร่อน/คนไร้บ้าน/การบริการ

ส ารวจ ได้รับบริการ

เดก็เร่ร่อน - -

คนไร้บ้าน - -

ประเภท
จ านวน (ราย)

ประเภท
จ านวน (ราย)

หมายเหตุ

หมายเหตุ



3. จ านวนศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน/จ านวนนกัเรียน

จ านวนเดก็

45

86

40

55

70

50

57

43

95

55

95

135

232

42

ซอยพระรามเก้า 41

ชมุชนคลองจวน 497 ซอยอ่อนนชุ 39

ซอยอ่อนนชุ 56

ชมุชนคลองสะแก 718 ซอยไทยสาธิต

ชมุชนมสุลมิพฒันาบ้านป่า ซอยพฒันาการ 20 แยก 13

ชมุชนวดัใต้ 367/13 ซอยอ่อนนชุ 3

ชมุชนประสาทศลี 1158 ซอยพฒันาการ 17 แยก 24

ชมุชนอลัเอ๊ียะตซิอม ซอยอ่อนนชุ 35

ชมุชนโมราวรรณ 1 341/1 ซอยอ่อนนชุ 49

ชมุชนร่วมใจ 59 ซอยอ่อนนชุ 43

ทีต่ัง้ช่ือศนูย์พฒันาเดก็ก่อนวยัเรียน

ชมุชนนาคภาษิต 129 ซอยพระรามเก้า 49

ชมุชนแหลมทองพฒันา 102/3 ซอยพฒันาการ 26

ชมุชนร่วมพฒันาบ้านป่า 151 ซอยพฒันาการ 20 แยก 10

ชมุชนอลักุ๊บรอ ซอยอ่อนนชุ 29

ชมุชนเอือ้อารีย์

ชมุชนธรรมานรัุกษ์



4. จ านวนห้องสมดุประชาชน/บ้านหนงัสอื/ผู้ ใช้บริการ

จ านวน (แหง่)
ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

- -

6 200/เดอืน/แหง่

5.  จ านวนศนูย์เยาวชน/ศนูย์กีฬาและการให้บริการ

สมาชิก (ราย)

จ านวน

ผู้ ใช้บริการ 

(เฉลี่ย/เดอืน)

- -

- -ศนูย์กีฬา

ประเภท

ห้องสมดุประชาชน

บ้านหนงัสอื

ประเภท

ศนูย์เยาวชน



6. จ านวนลานกีฬา/ขนาด/ประเภท/ผู้ ใช้บริการ

ลาน A 6 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 16,154           ราย

ลาน B 11 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 38,245           ราย

ลาน C 24 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 33,344           ราย

จ านวนลาน

กีฬา Extreme

 sports

- แหง่ ผู้ ใช้บริการ - ราย

7. จ านวนพิพิธภณัฑ์ท้องถ่ิน/ผู้ รับบริการ 1 แหง่ ผู้ ใช้บริการ 50 คน/เดอืน ราย

8. จ านวนสวนสาธารณะ ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ...................... ราย

9. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาครบวงจร 4 มมุเมือง....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ ...................... ราย

10. จ านวนศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน/นกัเรียน ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ .................... ราย

11. จ านวนศนูย์ฝึกดนตรี ....................แหง่ ผู้ ใช้บริการ .................... ราย



12. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการลดหยอ่นคา่เลา่เรียนในการอบรมพฒันาอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

13. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ผู้ ด้อยโอกาสทีต้่องการความช่วยเหลอืด้านทีอ่ยู่อาศยั

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

ผู้ ด้อยโอกาส ................... ราย

14. จ านวนผู้สงูอาย ุผู้ พิการ ทีไ่ด้รับสวสัดกิารกองทนุออมหรือกองทนุชมุชนเพ่ือประกอบอาชีพ

ผู้สงูอายุ ................... ราย

ผู้ พิการ ................... ราย

15. จ านวนเร่ืองร้องเรียนทีเ่ก่ียวข้องกบัการละเมิดสทิธ์ิ ...................  เร่ือง

16. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการช่วยเหลอืให้รอดพ้นจากการใช้ความรุนแรง ...................  ราย



17. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับสวสัดกิารและการสงเคราะห์ 14  ราย (ทนุการศกึษา)

18. เดก็ด้อยโอกาสทีไ่ด้รับการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม สตปัิญญา ...................  ราย

19. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่รายได้ทีม่ัน่คง ...................  ราย

20. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีมี่อาชีพทีม่ัน่คง ...................  ราย

21. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีเ่ข้าถึงแหลง่เงินกู้ดอกเบีย้ต ่าเพ่ือการประกอบอาชีพ ................... ราย

22.  ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับการจดทะเบียนในฐานข้อมลู ................... ราย

23. ผู้ ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจหรือแรงงานนอกระบบทีไ่ด้รับความคุ้มครองและความปลอดภยัในการท างาน ................... ราย

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ



ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ รายได้ 

1. การมีงานท า

o  ผู้ มีงานท าและรายได้เฉลี่ยตอ่เดอืนของผู้ มีงานท า/ผู้ วา่งงาน (ในระบบ/นอกระบบ)

 ผู้ มีงานท า ……………………… ราย

รายได้เฉลี่ยตอ่เดอืน ……………………… บาท/เดอืน

2. ตลาด/ตลาดนัด

กทม. เอกชน

ตลาดสดคลองตนั 1265/24 ซอยสขุมุวทิ 71

ตลาดนดัหมูบ้่านมิตรภาพ ซอยอ่อนนชุ 46

ซุปเปอร์วนัพลาม่า 1200/1-3 ถนนสขุมุวทิ

ช่ือตลาด ทีต่ัง้/บริเวณ
เจ้าของ

จ านวนแผง



3. จุดผ่อนผันหาบเร่/แผงลอย

แผง ผู้ ค้า (ราย)

สี่แยกคลองตนั 54 54

ปากซอยสวนหลวง 30 30

ซอยพฒันาการ 58 28 28

ซอยพระรามเก้า 60 28 28

4. ผลิตภัณฑ์ชุมชน/พ้ืนที่

พืน้ทีเ่กษตรกรรมในพืน้ที่ 9 ไร่

จ านวนเกษตรกร 3 ราย

ผลผลติ (ระบชุนิด/ประเภท/ช่วงเวลาทีไ่ด้ผลผลติ/ผลผลติตอ่ไร่)

1 ผกับุ้งจีน มะเขือ พริก คะน้า กวางตุ้ง

2 บวบ แตงกวา ปลกูช่วงเดอืน มีนาคม - ตลุาคม ผลผลติ 1 ตนั/ไร่

3 คะน้า กวางตุ้ง ผกัชี ปลกูช่วงเดอืนตลุาคม - กมุภาพนัธ์ ผลผลติ 600-700 กิโลกรัม/ไร่

ผลติภณัฑ์ BANGKOK BRAND 

1.................-.........................

2....................-......................

หมายเหตุ
จ านวน

จดุผอ่นผนั/บริเวณ



สนิค้าชมุชนหนึง่ต าบลหนึง่ผลติภณัฑ์

1 การ์ดอวยพรกระดาษสา 10 สลดัผกัไฮโดรโปนิกส์และพืชผกัปลอดภยัจากสารพิษ

2 ขิงผงส าเร็จรูป 11 ผืนระนาดเอกไม้ไผ่

3 นิวบาตกิ 12 ดอกไม้ประดษิฐ์

4 กระเป๋าผกัตบชวา 13 ครีมกระชบัทรวงอกและล าคอ

5 เฉาก๊วยธัญพืช 14 ไม่ประสงค์สง่คดัสรร

6 ลกูอมสมนุไพรเลกิบหุร่ี 15 จกัสาน

7 เสือ้ผ้าฝ้ายมดัหม่ี 16 โซฟาและสตลู

8 ต้นไม้บอนไซ 17 เสือ้ลนีอย

9 ยาหม่องสมนุไพร เพชรปทมุ



5. โรงงาน

ชื่อโรงงาน ประเภทการประกอบการ จํานวนแรงงาน

เลขที่ ซอย ถนน

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด สยามซอสเซ็ด 29/64 สุนทรโกษา ทําไส๎กรอก 9

บริษัท ท.ีเจ.เอส.มาร๑เก็ตต้ิง จํากัด 152 พัฒนาการ 30 (บุปผา) เค่ียวน้ํามันหมู และแบํงบรรจุน้ํามันปาล๑ม 6

นายเกียรติ จิตติจรุงลาภ 79/1 อํอนนุช สุขุมวิท ทําผักกาดดอง 9

บริษัท เอ.ซี.เค ไฮโดรฟาร๑ม จํากัด 921 อํอนนุช สุขุมวิท แปรรูป และบรรจุผักสด 0

นางมาลี จริงรักวงษ๑ 118/13 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ทําตังไฉํ 15

นางสุนันท๑ ตรีเลิศกุล 21/40 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ทําขนมปัง 6

นายพิชัย ศรีรัตนวิริยะกุล 35 อํอนนุช 36 สุขุมวิท 77 ทําขนมปัง ขนมเค็ก 0

บริษัท วิลเลจฟู้ด เซอร๑วิส จํากัด 7 ร่ืนรมย๑ พัฒนาการ รับจ๎างทําเบเกอร่ีและขนมอบตําง ๆ 68

นายนิรันดร๑ อารีย๑จิตเกษม 134/1 อํอนนุช 35 อํอนนุช ทําเส๎นหมี่ซ่ัว 25

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด โรงงานเส๎นหมี่เซํงเฮง 136 อํอนนุช 35 สุขุมวิท 77 ทําเส๎นหมี่ซ่ัวแห๎ง 20

บริษัท โรงงานก๐วยเต๋ียวรํุงเจริญพาณิชย๑ จํากัด 49 อํอนนุช 34 สุขุมวิท 77 ทําเส๎นหมี่และเส๎นก๐วยเต๋ียว 10

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ตุงฮูสโตร๑ 74 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ค่ัว และบดกาแฟ 2

น.อ.ศรินาท ศิริรังษี ร.น. 113 วิเศษสุข 1 ผลิตข๎าวโพด ค่ัวคลุกน้ําตาล 30

บริษัท โมนา โกลด๑ จํากัด 17/4 สวนหลวง พัฒนาการ ทําลูกอม ลูกกวาด 10

บริษัท ทาเลนท๑ จํากัด 137/63-64 พัฒนาการ ทําเคร่ืองปรุง กล่ิน รส อาหาร 12

บริษัท แปซิฟิค ไอซ๑ จํากัด 19 พัฒนาการ 54 พัฒนาการ ผลิตน้ําแข็งก๎อนเล็ก 78 ตัน/วัน 13

บริษัท ไทยน้ําแข็งหลอด จํากัด 21/150-154 สุขุมวิท 77 ทําน้ําแข็งก๎อนเล็กได๎วันละ 169.25 ตัน 9

บริษัท รัตนากร น้ําแข็งหลอด จํากัด 1 อํอนนุช 49 สุขุมวิท 77 ทําน้ําแข็งก๎อนเล็ก ได๎วันละ 168 ต๎น 24

ที่ต้ัง



ชื่อโรงงาน ประเภทการประกอบการ จํานวนแรงงาน

เลขที่ ซอย ถนน

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด เอ็งไทยบรรจุขวด 99/99 อาคเนย๑ พัฒนาการ ผลิตน้ําอัดลม 36

บริษัท อุตสาหกรรมพรม เทียนสิน จํากัด 86/60 จันทร๑ประสงค๑ สุขุมวิท 77 ทอพรม (จํานวนเคร่ืองทอ 1 เคร่ือง) 12

บริษัท อัลฟ่า คาร๑เปท อินดัสทร่ี จํากัด 112 อํอนนุช 36 อํอนนุช (สุขุมวิท 77) ทอพรม 25

บริษัท อัลปรีดา ไทยซิลค๑ จํากัด 259/4-5-6 สุขดี พัฒนาการ ทอผ๎าไหมด๎วยแรงคน จํานวนเคร่ืองทอ 30 กี่ 34

บริษัท สแตนดาร๑ด โพลีเพรส จํากัด 3429 พระราม 9 ทอเชือกผูกรองเท๎า  และพิมพ๑ส่ิงทอ 23

บริษัท มอลล๑ อินเตอร๑-พร้ินท๑ จํากัด 3/3 สวนหลวง สุขุมวิท พิมพ๑ผ๎า 20

นางจิราพร เตชอมรสิน 21/56 อํอนนุช 37 สุขุมวิท 77 อัดจีบกระโปรงและอัดลายผ๎า 4

นางพิมพ๑พันธ๑ อิทธิเสริมกุล 161/16-18 อาจกลํอม (อํอนนุช 11) สุขุมวิท 77ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป (จํานวนจักรเย็บผ๎า 43 เคร่ือง)20

บริษัท พร๎อมใจ การ๑เม๎นท๑ 848,850,852,854,856 อํอนนุช  17 พัฒนาการ ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 48

นายโชคชัย บุญประเสริฐ 67,69,69/1 อํอนนุช 17(แยก 16) สุขุมวิท 77 (อํอนนุช) ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 40

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด บวรสยามกํอสร๎าง 11/75 พัฒนาการตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป ได๎ปีละ 24000 ตัว (จํานวนจักรเย็บผ๎า 30 เคร่ือง)30

นางพรรษมน ชูเวสศิริพร 29/21-23 สวนหลวง พัฒนาการ ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 45

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด จันทร๑ประไพภัทร อินดัสตรี 354/21 หมูํบ๎านนอกเขต สุขุมวิท 77 ตัดเย็บถุงมือ 25

บริษัท สยามยูนิแคร๑ จํากัด 2893,2895 - พัฒนาการ ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 41

นายไพบูลย๑ เต็มบุญศรัณย๑ 161/12-15 อาจกลํอม (อํอนนุช 11) สุขุมวิท 77ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป (จํานวนจักรเย็บผ๎า 40 เคร่ือง)20

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด วินสตาร๑สปอร๑ตแวร๑ 50/66 อํอนนุช 64 สุขุมวิท 77ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป (จํานวนจักรเย็บผ๎า 85 เคร่ือง)50

บริษัท แจ๏คสันการ๑เมนท๑ คอร๑เปอร๑เรชั่น จํากัด 498 อํอนนุช 49 (จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล) อํอนนุช (สุขุมวิท 77) ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 186

บริษัท ช.พงษ๑พันธุ๑การ๑เม๎นท๑ จํากัด 164,164/1-7,146/1-5,148,148/1-6 อํอนนุช 40 อํอนนุช ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป (จํานวนจักรเย็บผ๎า 85 เคร่ือง)87

บริษัท มาเจสติก โปรดักท๑ จํากัด 1 อํอนนุช สุขุทวิท 77ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป เชํน กางเกง ปีละ 96,000 ตัว, เส้ือ ปีละ 60,000 ตัว305

ที่ต้ัง



บริษัท ยูนิคการ๑เม๎นท๑อิมปอร๑ตเอ็กซ๑ปอร๑ต จํากัด 859/2-3 - พัฒนาการ ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 205

บริษัท ปิ๊ปปิน อินเตอร๑เนชั่นแนล อ.ีแอนด๑.ไอ. จํากัด 66 อนามัย - ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป (จํานวนจักรเย็บผ๎า 300 เคร่ือง)138

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ไฮแฟซ เอเยํนซ่ี 8 อํอนนุช 49 ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป ประมาณปีละ 650,000 ชุด460

บริษัท เท็กซ๑คอม จํากัด 709/12-15 อํอนนุช สุขุมวิท ตัดเย็บเส้ือผ๎าสําเร็จรูป (จํานวนจักรเย็บผ๎า 72 เคร่ือง)55

นางศิริสิน อัสสกุล 134 สมานมิตร รามคําแหงทําผลิตภัณฑ๑จากหนังสัตว๑และหนังเทียม  เชํน ชุดรับแขก  ชุดทํางาน ชุดอาหาร9

บริษัท แจนโก อินดัสตรี จํากัด 709/23-24 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ทํากระเป๋าหนัง 13

บริษัท จินโต๎ คอร๑ปอเรชั่น จํากัด 53/34 อํอนนุช 25 สุขุมวิท 77 ผลิตกระเป๋าจากหนังสัตว๑ 20

บริษัท จินโต๎ คอร๑ปอเรชั่น จํากัด 53/34 อํอนนุช 25 สุขุมวิท 77 ผลิตกระเป๋าจากหนังสัตว๑ 20

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด เอ.วันเคร่ืองหนัง 6/56 พิทักษ๑ปิ่นสุข อํอนนุช ผลิตถุงมือและรองเท๎าจากหนัง 29

บริษัท ออเรียนตัล แบ็ค จํากัด 4 อํอนนุช  25 อํอนนุช ทํากระเป๋าหนังได๎ประมาณปีละ 60,000 ใบ 111

บริษัท จินโต๎ คอร๑ปอเรชั่น จํากัด 6 อํอนนุช 25 สุขุมวิท 77ผลิตผลิตภัณฑ๑หรือชิ้นสํวนของผลิตภัณฑ๑จากหนังสัตว๑ หนังเทียม 55

บริษัท อุตสาหกรรมรองเท๎าว๎อพ จํากัด 14 อํอนนุช 25 สุขุมวิท ทํารองเท๎า ได๎เดือนละ 180,000 คํู 37

บริษัท คุงโหมว จํากัด 1643 สุขุมวิท 71 ไสและซอยไม๎ 3

บริษัท ท.ีอาร๑.เอ็นเตอร๑ไพรซ๑ จํากัด 802 อํอนนุช 17 อํอนนุช เล่ือย ไส ซอยและเซาะรํองไม๎ 8

นายฐานวัฒน๑ บุญชํวยธนาสิทธิ์ 963 - ศรีนครินทร๑ ไส-ซอยไม๎และผลิตวงกบประตู-หน๎าตําง 6

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด เจ๎าฮะเฮงค๎าไม๎ 319-321 อํอนนุช ไสไม๎และซอยไม๎ 7

นายดํารง แดงรํุงโรจน๑ 724 พัฒนาการ ไสและซอยไม๎ 7

นายกมล ตีรเลิศพานิช 1156 พัฒนาการ ไส สอยไม๎ 8

นายวิชัย วัชรีอุดมกาล 412/2 อํอนนุช 39 - ไส ซอยไม๎ 5

นายกิตติธัช สินชวาลวัฒน๑ 2319 อํอนนุช 49 สุขุมวิท 77 (อํอนนุช) ไส-ซอยไม๎ 3

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด พระโขนงชํางไม๎ 1 อํอนนุช 13 ทําวงกบ ประตูหน๎าตํางและเคร่ืองเรือนจากไม๎ 20

นางสาวเกศณี นาคนึก 2655 พัฒนาการ ทําวงกบ บานประตู หน๎าตํางจากไม๎ 8



นายศิริศักด์ิ นูญเวชธรรม 1019/24-25 พัฒนาการ ทําวงกบประตูหน๎าตํางไม๎ 10

บริษัท เซาท๑อีสท๑เอเซียกํอสร๎าง จํากัด 21/99 อํอนนุช สุขุมวิท ทําวงกบ ประตูหน๎าตํางไม๎ 20

นายงักเท๎ง แซํเฮ๎ง 21/146 อํอนนุช สุขุมวิท ทําวงกบ ประตู-หน๎าตํางไม๎ 2

นายทวีศักด์ิ ปรีชายิ่งสถิตย๑ 266-267 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ทําบานประตูหน๎าตํางไม๎ 10

นายศิริศักด์ิ จรูญเวชธรรม 1019/24-25 - พัฒนาการ ทําวงกบ ประตู หน๎าตําง ไม๎ค้ิว ไม๎บัว ฯลฯ 10

นายวิชัย วัชรีอุดมกาล 414/1 อํอนนุช39 อํอนนุช วงกบประตูหน๎าตําง 7

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด สมพงษ๑ค๎าไม๎ 2 พัฒนาการ 20 แยก 13 พัฒนาการ ผลิตวงกบ ประตู หน๎าตําง 5

นายบัญชา เหลําอุดมกุล 42/1 อํอนนุช 39 (อนามัย) สุขุมวิท 77 ทําวงกบ และบานประตู-หน๎าตํางจากไม๎ 3

บริษัท เอ.เอส.ที.สถาปัตย๑ จํากัด 294 อํอนนุช 39 อํอนนุชทําวงกบ ขอบประตู ขอบหน๎าตําง บานประตู บานหน๎าตําง8

บริษัท เจริญจิตต๑อุตสาหกรรม จํากัด 714 พัฒนาการ ทําหุํนรองเท๎าจากไม๎และพลาสติก 17

นายทวี จินดาสิริเลิศ 50/63 อํอนนุช 64 อํอนนุช ทําพื้นรองเท๎าจากไม๎ 7

นางทิพย๑สุดา ชัยชนะศักด์ิ 1,3,5,7,9 พัฒนาการ 13 พัฒนาการ ทําเคร่ืองเรือนจากไม๎ 10

บริษัท วู๎ดเวลล๑มานูแฟ็คเจอร่ิง จํากัด 106-128 สุขุมวิท 81 สุขุมวิท ทําเคร่ืองเรือนและเคร่ืองตกแตํงในอาคารจากไม๎ 37

บริษัท ลีเฮ๎าส๑ซ่ิง อินทิเรียโปรดัคส๑ จํากัด 16 อํอนนุช 38 อํอนนุช ทําเคร่ืองเรือนจากไม๎ 8

บริษัท คอนนอค แอนด๑ เอ็กเซํ จํากัด 282 ศิริถาวร รามคําแหง ทําเคร่ืองเรือนจากไม๎ 71

บริษัท ไทยคอนติเนนตัล แมทเทรส จํากัด 91 อํอนนุช 18 อํอนนุช ทําที่นอนฟองน้ํา ที่นอนสปริง และหมอนฟองน้ํา 5

บริษัท พาลาซโซ จํากัด 497 อํอนนุช 17 แยก 16 สุขุมวิททําเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตกแตํงภายในอาคารจากไม๎ เหล็ก ผ๎า หนัง70

บริษัท แพลนเทชั่น จํากัด 499 อํอนนุช 17 แยก 16 สุขุมวิท 77ทําเคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตบแตํงภายในอาคารจากไม๎ เหล็ก ผ๎า หนัง และใยหวาย110

บริษัท ยูํฮุย อินทีเรีย จํากัด 424 มอเตอร๑เวย๑ทําเคร่ืองเรือน,เคร่ืองใช๎ หรือเคร่ืองตกแตํงภายในและวงกบบานประตู-หน๎าตํางจากไม๎22

นายอําไพ บุญชํวยเกื้อกูล 965 - ศรีนครินทร๑ ทําเฟอร๑นิเจอร๑ 7

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ดีวิจิตรเฟอร๑นิเจอร๑ 168 อํอนนุช 17 แยก 18 (เกษมสันต๑ 2) พัฒนาการ ทําเคร่ืองเรือนและเคร่ืองใช๎ในบ๎านเรือน 6

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ปริญญาเด็คคอเรชั่น 25 อํอนนุช 43 สุขุมวิท 77 ทําเคร่ืองเรือนจากไม๎ 14



บริษัท ซี แอนด๑ เอ เดคคอร๑เรชั่น จํากัด โดย นายชาญชัย อมรนุรัตน๑กุล 149 อํอนนุช 17 แยก 16 พัฒนาการ ทําเคร่ืองเรือน และเคร่ืองใช๎ในบ๎านเรือนจากไม๎ 7

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด เวลทักหวาย 253 อํอนนุช 44 สุขุมวิท 77ทําของใช๎และสํวนประกอบของเคร่ืองเรือนจากหวาย13

นายบัณฑิต พูํวรรธนะ 360 อํอนนุช 17 แยก 16 ทําเคร่ืองเรือนจากไม๎ 15

นายศักด์ิชัย ปรีชานนท๑ 7/60-61  พัฒนาการ ทํากลํองกระดาษ 16

บริษัท เอเซียอินเตอร๑แพค จํากัด 132/2 เจริญพัฒนา พัฒนาการ ทํากลํองกระดาษ 6

บริษัท ราชาแพคกิ้ง จํากัด 44/4 สวนหลวง 1 สุขุมวิท 77 ผลิตกลํองกระดาษลูกฟูก 10

บริษัท ที ดับบลิว อินเตอร๑แพค แอนด๑ พร๊ินท๑ จํากัด 19 อํอนนุช 35 สุขุมวิท 77(อํอนนุช)รับจ๎างทํากลํองกระดาษลูกฟูกและกลํองกระดาษทุกชนิด11

บริษัท พ.ีพ.ีซี. อุตสาหกรรม จํากัด 232,230,228,226 สุขุมวิท ทําถ๎วยกระดาษ 17

บริษัท ที แอนด๑ ที แพ็คเก็จจิ้ง จํากัด 309 อํอนนุช 46 สุขุมวิท 77 ผลิตกลํองกระดาษลูกฟูก 8

นายประพจน๑ รํุงแสนทอง 680 อํอนนุช 30 สุขุมวิท 77 อัดกระดาษ 3

นายเจริญ พิพัฒน๑วุฒิพงศ๑ 2/160 สวนหลวง อํอนนุช พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ 4

นางธิติมา จงจิรจิต 35/44 อํอนนุช 24 สุขุมวิท พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 14

บริษัท พรทิพย๑การพิมพ๑ จํากัด 69/11 สุขุมวิท 77 (อํอนนุช) สุขุมวิท พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตํางๆ 4

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด พงษ๑การพิมพ๑ 44 อํอนนุช 44 สุขุมวิท 77พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ เชํน บิลสํงของ บิลเงินสด ได๎ปีละ 3000 เลํม8

บริษัท ซีซัน กรุ๏ป จํากัด 17,19 อํอนนุช 17 แยก 13 อํอนนุช พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 10

บริษัท พร้ินท๑แอนด๑แพค เซอร๑วิส ไลน๑ จํากัด 383 พัฒนาการ 20 พัฒนาการ พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 14

บริษัท พร้ินต๑ไพร จํากัด 29/38-39 สวนหลวง พัฒนาการ รับจ๎างพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 13

บริษัท พร้ินต๑โพร จํากัด 29/40-41 สวนหลวง พัฒนาการ รับจ๎างพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 12

บริษัท เบสท๑อินกราฟฟิค จํากัด 85/2 พัฒนาการ 20 พัฒนาการ การผลิตส่ิงพิมพ๑ 33

บริษัท ซี.เอส.ซี. อินเตอร๑พร้ินท๑ จํากัด 109 อํอนนุช 24 อํอนนุช พิมพ๑หนังสือ พิมพ๑กลํองขนม พิมพ๑สต๊ิกเกอร๑ 29

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด เอ็น พี พี ปร้ินต้ิง 7/113-116 พัฒนาการ พิมพส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 11

นายพรชัย เฉลยวุฒิโรจน๑ 111 อํอนนุช 24 รับจ๎างพิมพ๑กลํองกระดาษ ตัดกระดาษ และพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ58



บริษัท ทวีวัฒน๑การพิมพ๑ จํากัด 21 อํอนนุช 35 สุขุมวิท 77(อํอนนุช) พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 20

บริษัท ไทย ซี เอ็น จี เอ็นจิเนียริง จํากัด 36 พัฒนาการ 20 แยก 4 พัฒนาการ พิมพ๑หนังสือพิมพ๑ และพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 15

บริษัท สุพรีมพร้ินท๑ จํากัด 2925 พัฒนาการ พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 15

บริษัท ฝาหมิน เพรส จํากัด 138 อํอนนุช 40 สุขุมวิท 77 พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 50

บริษัท ธนะทรัพย๑การพิมพ๑ จํากัด 126 พัฒนาการ  40  (ถาวร) พัฒนาการ พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 8

บริษัท สํานักขําวพิมพ๑ไทย-ซิงหัว จํากัด 25 อํอนนุช 44 อํอนนุช พิมพ๑หนังสือพิมพ๑และส่ิงพิมพ๑ทุกชนิด 100

นายวิสูตร รํุงวิทยา 34 อํอนนุช 36 สุขุมวิท 77 รับจ๎างพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 4

บริษัท วชิรินทร๑สาส๑น พร้ินท๑ต้ิง จํากัด 44-46  อํอนนุช 46  สุขุมวิท77 รับจ๎างพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตํางๆ 17

บริษัท ดูอิท จํากัด 99 อํอนนุช 11 สุขุมวิท 77 (อํอนนุช) พิมพ๑สติกเกอร๑ 62

บริษัท รามาการพิมพ๑ จํากัด 103 อํอนนุช 32 สุขุมวิท 77 พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 20

บริษัท เออร๑เจนท๑ แทค จํากัด 561,561/1 อํอนนุช 66 แยก 11 อํอนนุชพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ การเย็บเลํม และการทําแฟ้มเอกสารตําง 4ๆ0

นายวิสูตร รํุงวิทยา 43/43 อํอนนุช 34 สุขุมวิท 77 พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ ได๎ประมาณปีละ 72,000 รีม 18

บริษัท บอสส๑การพิมพ๑ จํากัด 777 อํอนนุช 10 พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ 38

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด กิตติพรการพิมพ๑ 172-174 อํอนนุช 44 สุขุมวิท 77 พิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตําง ๆ 15

บริษัท แจ๏คส๑เพ๎นทส๑ (ไทยแลนด๑) จํากัด 497 จัดสรรเอื้อวัฒนสกุล -ทําผลิตภัณฑ๑พลาสติก เชํน ขวดน้ํา ขวดยา ได๎เดือนละ 500,000 ใบ21

บริษัท ซีโนฟาร๑ม (ไทย) จํากัด 49 สุขุมวิท (ซอยอํอนนุช) สุขุมวิท ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน 20

บริษัท ว.ีเอส.ฟาร๑มํา (1971) จํากัด 22/9 สุขุมวิท 77 สุขุมวิทผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน ยาเม็ด ยาแคปซูลและยาน้ํา35

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ชาญกิจเทรดด้ิง 1009 พัฒนาการ ทําเคร่ืองสําอาง 61

นางสาวชญลดา เจริญรํุงเรือง 19/1 สมานมิตร(รามคําแหง 4) รามคําแหง ผลิตยาแผนโบราณ 9

บริษัท แมคโครฟาร๑ จํากัด 89 พัฒนาการ 20 แยก 4 พัฒนาการ ผลิตยารักษาโรคแผนปัจจุบัน 58

บริษัท เอฟ.อี. ฟาร๑มํา จํากัด 40/1 สมานมิตร พระโขนง-คลองตันผลิตยาแผนปัจจุบัน เชํน ยาเม็ด และยาแคปซูล 10

บริษัท อาร๑ พี ซี อินเตอร๑เนชั่นแนล จํากัด 116/99 เป็นสุข พัฒนาการ ผลิตยาแผนปัจจุบัน 35



ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด โรงงานซักฟอกซินไฉฮ้ัว 859 พัฒนาการผลิตวัสดุสังเคราะห๑สําหรับซักฟอก ชําระล๎าง ขัดถูยาฆําเชื้อโรคชนิดผงและเหลว2

นางแชํมช๎อย ชุณห๑ศรี 251/3 ดีงาม สุขุมวิท 77 ทําน้ํามันใสํผม โอดิโคโลญ และแป้งน้ํา 5

บริษัท แมร่ีแมนูแฟ็คเจอร่ิง จํากัด 119/12 แสงสันติ พัฒนาการ ผลิตน้ําหอม 14

บริษัท แมร่ีแมนูแฟ็คเจอร่ิง จํากัด 101 พัฒนาการ20 แยก8 พัฒนาการ ผลิตน้ําหอม 22

บริษัท เรเวร๑อินเตอร๑เนชั่นแนล จํากัด 73/3 สุขุมวิท 81 สุขุมวิท ผลิตเคร่ืองสําอาง 12

นายคมสัน ปุณโณทก 1641 พัฒนาการทํายาขัดรองเท๎า ยาขัดพื้น ยาขัดกระจก น้ํายาทําความสะอาดพื้น ยาขดโลหะ น้ํายาทารองเท๎าหนังและผ๎าใบ น้ํายาขจัดรอยเปื้อนบนเส้ือผ๎ากํอนซัก และน้ํายาล๎างจาน 31

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด รํุงโรจน๑ยางยนต๑ 7/50-52  พัฒนาการซํอมอุปกรณ๑ยานยนต๑ (ปะยาง ต้ังศูนย๑และถํวงล๎อรถยนต๑)3

บริษัท ไทย อินเตอร๑พลาสต๑ จํากัด 872,874 อํอนนุช  17 อํอนนุช ทําเคร่ืองใช๎ และของเด็กเลํนพลาสติกทุกชนิด 12

นางวัชรี เดํนแดนไทย 1919-1923 อํอนนุช อํอนนุช ทําของใช๎ตําง ๆ จากพลาสติก และบดเศษพลาสติก15

นายศภชัย ตัณชวณิชย๑ 480 พัฒนาการ 38 พัฒนาการผลิตสินค๎าพลาสติก เชํน ค้ิวกระเบื้อง จมูกบันได ราวบันได เส๎นเก็บเสียง10

นายนุกุล เตชศิโรดม 21/142-143 อํอนนุช สุขุมวิท ผลิตถุงพลาสติก 4

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ลีเทรดเดอร๑พลาสติก 417 อนามัย สุขุมวิท ทําถุงพลาสติก ได๎เดือนละ 8 ตัน 17

นางสาววิภาภรณ๑ แซํล้ิม 100 อํอนนุช 35 สุขุมวิท 77 ทําถุงหูหิ้วพลาสติก ได๎ประมาณปีละ 216 ตัน 15

บริษัท พลาสเท็คอุตสาหกรรม จํากัด 1092 อํอนนุช 17 พัฒนาการทําภาชนะบรรจุด๎วยพลาสติก เชํน ขวด และฝาจุกตําง ๆ ประมาณปีละ  1,700 ตัน398

บริษัท วรกิจออโต๎ชร้ิงค๑แพค จํากัด 101 อนามัย ศรีนครินทร๑ผลิตถุงพลาสติก ได๎ประมาณปีละ 72 ตัน และขวดพลาสติก ได๎ประมาณปีละ 24 ตัน95

นางรัตนาภรณ๑ ภานุวัฒนากุล 683 อํอนนุช 39 สุขุมวิท ทําถุงพลาสติก ประมาณปีละ 8 ตัน 9

บริษัท ว.พูนสิน จํากัด 538, 540 อํอนนุช 17 อํอนนุช ทําถุงพลาสติก 11

นายเปรมประชา วงศ๑สรรคกร 27/83 สวนหลวง (แยกซอยสุเหรํา 1) พัฒนาการ ทําแผํนพลาสติกรองฝาขวดและซีลถุงพลาสติก 7

บริษัท ซีคอน จํากัด 36 อํอนนุช 46 -ทําผลิตภัณฑ๑คอนกรีตผสม หลํอคานคอนกรีต พื้นคอนกรีต ผนังคอนกรีต ใช๎ในการกํอสร๎าง33

บริษัท ผลิตภัณฑ๑และวัตถุกํอสร๎าง จํากัด - ขวัญจันทร๑ 2 อํอนนุช ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 3

บริษัท นครหลวงคอนกรีต จํากัด 3401/1 - พระรามที่ 9 ผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ 0

บริษัท กาญจนาคอนกรีต จํากัด 76/2 มูซอ พัฒนาการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ประมาณปีละ 24,000 ลูกบาศก๑เมตร15



บริษัท ฟาสท๑ คอนกรีต จํากัด 39/23 - สุขุมวิท(พัฒนาการ) ผลิตคอนผสมเสร็จ 5

นายงํวนชุนเฮง แซํฉั่ว 30/61 สุขุมวิท 93 แยกเข๎าซอยราษฎร๑ศรัทธาธรรม สุขุมวิท ทําเคร่ืองอัดน้ําผลไม๎ 8

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ยูเนอร๑ เอ็นจิเนียร่ิง 1578-1580 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ซํอมแซมเคร่ืองมือเคร่ืองใช๎ที่ทําด๎วยเหล็ก 6

บริษัท แอ๏คมี่อินเตอร๑เนชั่นแนล ( ประเทศไทย) จํากัด 630 อํอนนุช 54 สุขุมวิท 77 ซํอมและสร๎างเคร่ืองจักรที่ใช๎ในงานอุตสาหกรรม 19

นายธัญสมิทธิ์ พัฒนานุโชค 137/65-67  พัฒนาการทําเคร่ืองครัวสแตนเลส เชํน โต๏ะทํางาน โต๏ะพร๎อมซ้ิงค๑ เคาน๑เตอร๑8

นายสมภพ อนุกูลอุทัยวงศ๑ 111 อํอนนุช  33 อํอนนุช ทําโครงเก๎าอี้ และอุปกรณ๑รถไถนา 8

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ไทย-ญี่ปุ่น เมตัลอุตสาหกรรม 90/48 อํอนนุช 32 อํอนนุช ทําต๎ูเหล็ก โต๏ะ และเก๎าอี้เหล็ก 8

นายทศพล ภิญญภาพ 177/17 อํอนนุช สุขุมวิท ทําประตูหน๎าตํางเหล็ก 3

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด พันธุ๑นรา โลหะการ 218,220 พัฒนาการ 20 พัฒนาการทําสํวนประกอบสําหรับใช๎ในการกํอสร๎างอาคาร เชํน รางน้ํา ลูกระบายอากาศ7

นางวิรงรอง ภักดีพงษ๑วรรณา 708/9 พัฒนาการ ทําประตูหน๎าตํางเหล็ก 5

บริษัท ไทยฟูกาโนํ อลูมิเนียม จํากัด 176 พัฒนาการ ทํากรอบและประตูหน๎าตํางอลูมิเนียม 25

นายพงศ๑ธร สหศักด์ิกุล 1161 - สุขุมวิท 71 ประตูหน๎าตํางเหล็กดัด 5

นายชัชวาลย๑ ปังศิริ 83/5 อํอนนุช 17 สุขุมวิท 77ทําผลิตภัณฑ๑จากโลหะ เชํน รางน้ําฝน, ทํอลม, และราวบันได7

บริษัท ทวีวัฒน๑ผ๎าใบ - อลูมิเนียม จํากัด 191 อํอนนุช 44 - ทําผ๎าใบ - อลูมิเนียมและเต๎นท๑ 30

นางสาวสุรีย๑ เลาหศรีสกุล 145/39-40 อํอนนุช สุขุมวิท ทําประตูหน๎าตํางเหล็ก ได๎ปีละ 1,500 บาน 5

นางสาวพิณพร บูรณมณีศิลป์ 20/6 สุขุมวิท 77 (อํอนนุช) สุขุมวิท ทําประตูหน๎าตําง และมุ๎งลวดอลูมิเนียม 7

นายณัฐนันท๑ จิตรวรนันท๑ 697 - ศรีนครินทร๑ ประกอบ/ติดต้ังหน๎าตํางอลูมิเนียม 15

นางประภาพร จิตประเสริฐ 25 อํอนนุช 15 - ทําประตู หน๎าตํางเหล็กดัด 3

นางสาวพิชญา จินดามุก 1163 สุขุมวิท 71 สุขุมวิท ทําประตู หน๎าตํางเหล็กดัด 3

นายจันทร๑ ปล้ืมสุวรรณ 593/1-2 อํอนนุช สุขุมวิท ทําประตูหน๎าตํางเหล็กดัด 4

บริษัท เซาท๑อีสท๑เอเซียกํอสร๎าง จํากัด 3 อํอนนุช 46 อํอนนุช (สุขุมวิท 77)เชื่อมโลหะและทําสํวนประกอบใช๎ในการกํอสร๎าง 31

นายเต็กหยู รํุงนภาธร 1766, 1768 อํอนนุช สุขุมวิท ทําประตู หน๎าตํางเหล็กดัด 6



บริษัท เอเซียล่ิงชัตเตอร๑ส สตีล จํากัด 1351,1353,1355,1357 เกื้อกูล พัฒนาการ ทําประตูหน๎าตํางเหล็กดัด 12

นายวรพงษ๑ รุจิสัมพันธ๑ 18/98 สวนหลวง อํอนนุช ทําประตู-หน๎าตําง และโครงหลังคาเหล็ก 11

บริษัท ราชาโรลล่ิง ชัตเตอร๑ จํากัด 2913,2915,2917 พัฒนาการ ทําประตูเหล็กม๎วน ประมาณปีละ 1,500 ชุด 4

นายวิชัย ประภากรพิพัฒน๑ 116/134-135 พัฒนาการ ทําประตูหน๎าตํางเหล็กดัดและมุ๎งลวด 4

นายชัยวัฒน๑ วรศรีสวํางจิต 152-154 อํอนนุช 10 สุขุมวิท รับจ๎างตัด พับ และเชื่อมโลหะทั่วไป 8

บริษัท เอส แอนด๑ พี เคมีเคิล อินดัสทรีส๑จํากัด 64 อํอนนุช 17 อํอนนุชทําภาชนะบรรจุ เชํน ถังชุบโลหะและประกอบหม๎อแปลงไฟฟ้า0

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด สยามแท๏งค๑น้ํา 56 สมานมิตร รามคําแหง ทําถังน้ํา 20

นายแสงสน เมตตคุณมัย 61/44 อนามัย ศรีนครินทร๑ทําตะเกียงร้ัว ตะเกียงเจ๎าพายุ เตาน้ํามันก๏าซและรับจ๎างทําผลิต-ภัณฑ๑เล็ก ๆ จากโลหะ30

บริษัท ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จํากัด 145/80 สมานมิตร (อํอนนุช 20) สุขุมวิท 77 ทําฝาจุกขวดยา ตลับยา และกระป๋องยา 17

นายสุรพล นันทวัฒนศิริกุล 1538,1540 อํอนนุข - ทําตะแกรงลวด 8

นายดนัย แซํแต๎ 314/105 สวนหลวง สุขุมวิท 77 (อํอนนุช) ทําน๏อต สกรู บู๏ชและสลัก 5

นายไพโรจน๑ ต้ังกิจสวัสด์ิ นายวันชัย ต้ังกิจสวัสด์ิ 907-909 พัฒนาการ ทําผลิตภัณฑ๑โลหะ เชํน เพลา บู๏ช สลัก น๏อต 5

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด เค.เอฟ.พี ไฮโดรลิคเวอร๑ค 90/31 สุขุมวิท 77 สุขุทวิท ทําสลักแป้นเกลียว วงแหวน ได๎ปีละ 10,000 ชิ้น 5

บริษัท เอส.พี.เค.อุตสาหกรรมพาณิชยการ จํากัด 494 อํอนนุช 17 แยก 16 พัฒนาการทําสลักเกลียว ครีบสปริง น๏อตสกรู แหวน หมุดย้ํา ได๎เดือนละ 80 ตัน20

นายพร วํองวีรวุฒิ 86/6 อํอนนุช 36 สุขุมวิท 77 ทําสลัก แป้นเกลียว 10

นายกิตติ ภูํสุนทรธรรม 1596,1598 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ทําบู๏ช เพลา ปุลเลํ ได๎ปีละ 12,060 ชิ้น 16

นายวรพงศ๑ วงศ๑พาณิชย๑ 53/27-28 อํอนนุช ทําเตาอบ ถาดขนม พิมพ๑ขนมและชุดครัว 8

ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ มิตรธนากลการ 83/2 อํอนนุช 17 - ทําของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู 10

บริษัท แอโรํแพ็ค (ประเทศไทย) จํากัด 58 พัฒนาการ20 แยก 8 (ซอยแสงสันติ) สวนหลวง ผลิตวาล๑วสเปรย๑ 15

นายสวัสด์ิ ไหลวัฒนา 46/27-28 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท กลึงสลัก บู๏ช 9

นายวิกรานต๑ ธวัชผํองศรี 46/2-3 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ทําของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู 4

บริษัท เต็กเซ๎งและบุตร (1989) จํากัด 136 อํอนนุช 40 ทํากุญแจขนาดตําง ๆ ประมาณปีละ 144,000 ลูก 16



นายสมชัย ครูจิรานุวัฒน๑ 24 อํอนนุช 20 ทําหัวเข็มขัดเหล็กและทองเหลือง 5

นายอรุณ ธนสิทธิพันธ๑ 314/46 อํอนนุช 15 สุขุมวิท 77 ทําของใช๎เล็ก ๆ จากโลหะ เชํน น๏อต สกรู 12

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด แกรนด๑ สตีล เซอร๑วิส 525 อํอนนุช 35 อํอนนุช รับจ๎าง ตัด พับ ม๎วน โลหะ 15

บริษัท เอี่ยมโลหะ จํากัด 601/1 อํอนนุชตัดเหล็กแผํน ทําทํอเหล็ก ตัดแผํนแสตนเลสและทําทํอแสตนเลส3

นายนิ่ม คํานาค 94/29-30 สุขุมวิท 77 ทําแมํพิมพ๑ฉีดพลาสติก 0

นางสุวรรณา เสือสะอาด 1034 - พัฒนาการ กลึง เชื่อม โลหะ ทั่วไป เชํน บู๏ช เพลา เฟือง 4

นายเฉลิม สายทอง 4 อํอนนุช 15 - รับจ๎างกลึง เจาะ และ เชื่อมทั่วไป 3

นายจงประเสริฐ เกตุบรรลุ 351 พัฒนาการ 3 พัฒนาการกลึง เจาะ คว๎าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะ เชํน กระบอกสูบ และเพลากลางรถยนต๑1

นายอนันต๑ ธนสิทธิพันธ๑ 314/26 อํอนนุช 13 อํอนนุช กลึงโลหะ 3

นางกมลพร จงร๎ุงโชคชัย 25, 27 อํอนนุช 13 อํอนนุช กลึง เจาะ กัด ไส และเชื่อมโลหะ 3

นายกีรติ อาภากรสิริสกุล 261 อํอนนุช 39 สุขุมวิท 77 กลึง ไส และเชื่อมโลหะ 11

นางสาวสุมิตรา เจริญตรา 46/27-28 อํอนนุช กลึง เชื่อมโลหะ เชํน บูช สลัก เพลา 9

บริษัท ว.พูนสิน จํากัด 538 อํอนนุช 17 - รับจ๎าง กลึง กัดไส และ เชื่อมโลหะทั่วไป 5

นายพิมาน ทิพย๑สุวรรณ 195 อํอนนุช 17 แยก 16 สุขุมวิท 77 กลึงโลหะ 7

นายประสาน ปิ่นวิเศษ 36/1 อํอนนุช 25 สุขุมวิท 77 กลึง เจาะ คว๎าน กัด ไส เจียน และเชื่อมโลหะทั่วไป 5

นายกิจจา พฤทธิอานันท๑ 214/32 พัฒนาการ กลึงโลหะ 1

นายประสาน ปิ่นวิเศษ 11/100 อํอนนุช 28/1 สุขุมวิท 77 กลึง เจาะ คว๎าน กัด ไส และ เชื่อมโลหะทั่วไป 3

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ไอ.วี. เอ็นจิเนียร่ิง 314/86 อํอนนุช 15 สุขุมวิท 77 รับจ๎างกลึงงานทั่วไป 3

นายสมชัย มณีรัตน๑ 56 อํอนนุช 13 สุขุมวิท 77 รับจ๎างกลึง และเชื่อมโลหะ 5

นายเทียนชัย ราชวานิช 34 อํอนนุช 10 กลึงโลหะ 3

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ธนพันธ๑ โลหะการ 3,5,7 อํอนนุช 15 อํอนนุช (สุขุมวิท 77) รับจ๎างกลึง เจาะเจียรและเชื่อมโลหะ 5

นายหมั่น วํองวีรวุฒิ 309,311 อํอนนุช 39 สุขุมวิท 77 (อํอนนุช) กลึง เชื่อมโลหะ ประมาณปีละ 6,000 ชิ้น 10



ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ชัยโลหะ 43 52 อํอนนุช 13 อํอนนุช รับจ๎างกลึงและเชื่อมงานโลหะ 5

บริษัท ออโตแมชเซอวิส จํากัด - หมูํบ๎านปัญญา พัฒนาการรับจ๎างกลึง เจาะ ค๎าน กัด ไส เจียน หรือเชื่อมโลหะทั่วไปและตัด พับ12

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด เค.เอฟ.พี.ไฮโดรลิค เวอร๑ค 48 อํอนนุช 32 สุขุมวิท 77 (อํอนนุช)รับจ๎างกลึง คว๎าน กัด ไส เจียรนัย เชื่อมโลหะ และซํอมชุดกระบอกไฮโดรลิค36

นางสาวเกศนี แซํล้ิม 314/44 อํอนนุช 15 อํอนนุช กลึงโลหะ 7

บริษัท พลาสเท็ค อุตสาหกรรม จํากัด 858-870 อํอนนุช 17 อํอนนุช กลึง ไส กัด เจาะ เจียรไนและเชื่อมโลหะทั่วไป 9

นายดนัย สุทธาชีวัน 55,57,59,61,63,65,67 อํอนนุช 13 อํอนนุช กลึง เจาะ เจียร และเชื่อมโลหะ 10

บริษัท เหรียญทองพาร๑ทเซ็นเตอร๑ จํากัด 555 อํอนนุช -ทําชิ้นสํวนเตาแก๏ส ประมาณปีละ 20,000 ชิ้น และทําชิ้นสํวนรถยนต๑ ประมาณปีละ 20,000 ชิ้น65

นายสณชัย พิสิฐกุลกิจ 1167 สุขุมวิท 71 ซํอมชิ้นสํวนอุปกรณ๑เคร่ืองยนต๑ 3

ห๎างหุ๎นสํวนสามัญมิตรธนากลการ 83/2 อํอนนุช 17 - ซํอมอุปกรณ๑เคร่ืองยนต๑และเคร่ืองจักรกลตําง ๆ 10

นายจําเริญ พุํมเพ็ชร๑ 22/204   ซํอมเคร่ืองยนต๑ 8

นางวิไล ธวัชผํองศรี 1254 อํอนนุช สุขุมวิท ซํอมชิ้นสํวนเคร่ืองจักรเคร่ืองยนต๑ ได๎ปีละ 500 ชิ้น 10

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด มานะไทยเอ็นจิเนียร่ิง 11 กรเกษม พัฒนาการ ซํอมและทําอุปกรณ๑ชิ้นสํวนเคร่ืองยนต๑ 9

บริษัท เค.ไอ.ท.ีเทรดด้ิง จํากัด 156 อํอนนุช 40 สุขุมวิท 77ทําเคร่ืองตัดกุญแจ ประมาณปีละ 30-50 เคร่ือง เคร่ืองแกะสลัก ประมาณปีละ 1-5 เคร่ือง และเคร่ืองทํากุญแจ ประมาณปีละ 1-5 เคร่ือง6

บริษัท แอคคิวเรท เอ็นจิเนียร่ิง จํากัด 81/12  ศรีนครินทร๑กลึงอุปกรณ๑เคร่ืองจักรกลสําหรับทําผลิตภัณฑ๑คอนกรีต6

บริษัท เซาท๑อีสท๑เอเซียกํอสร๎าง จํากัด 40 อํอนนุช 46 - ซํอมแซมเคร่ืองจักรสําหรับการผลิตซีเมนต๑ การกํอสร๎าง6

บริษัท เอ ซี เค วอทิด จํากัด 925/1 อํอนนุชเชื่อมพอกผิวโลหะ ลูกบดแรํ ลูกบดถํานหิน และฆ๎อนบดหิน12

บริษัท ต่ิงเซ๎งอุตสาหกรรมเคร่ืองชั่ง จํากัด 97/28-30  สุขุมวิท 77 ประกอบเคร่ืองชั่ง 6

บริษัท ที.เจ.สเกล จํากัด 511/3 อํอนนุช 30 อํอนนุช ประกอบเคร่ืองชั่ง 28

บริษัท พ.ีเจ. อินดัสตรี จํากัด 45/11 สวนหลวง พัฒนาการ ซํอมและประกอบลิฟท๑ ประมาณปีละ 240 ชิ้น 4

บริษัท สิริพงศ๑อุตสาหกรรมเคร่ืองเย็น จํากัด 82 รามกําแหง  4 สุขุมวิท ประกอบเคร่ืองปรับอากาศ 15

บริษัท สามชําง จํากัด 422 พัฒนาการ 53 ทําอุปกรณ๑เคร่ืองทําความเย็นและข๎อตํอทองเหลือง13

บริษัท สีวลี ทรานสฟอร๑เมอร๑ จํากัด 1519,1521 สุขุมวิท 77 อํอนนุช ผลิตและซํอมแซมหม๎อแปลงไฟฟ้า และบัลลาส 42



บริษัท นําทวีรํุงวิศวกิจ จํากัด 86 อํอนนุช 40 สุขุมวิท 77 ทําแผงสวิตช๑ไฟฟ้า 18

บริษัท อิ๋นซิง ไอนี่ จํากัด 611 พัฒนาการ ซอย 20 ผลิตและประกอบเคร่ืองเลํนวีซีดี 9

บริษัท ออสก๎า โฮลด้ิง จํากัด 869,871 - อํอนนุช ผลิตและซํอมอุปกรณ๑ส่ือสาร 16

บริษัท เอ็กซ๑ทรา อิเล็คทรอนิคส๑ จํากัด 1004 อํอนนุช  17 พัฒนาการประกอบ วิทยุ โทรทัศน๑สี ขาวดํา และเคร่ืองเลํน วีดีโอเทป และประกอบเคร่ืองใช๎ภายในบ๎าน เชํน เคร่ืองปั่นผลไม๎ พัดลม เตารีด หม๎อหุงข๎าว ฯลฯ63

บริษัท เบรน ไทย เอ็นเตอร๑พรส๑ จํากัด 428/1 พัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ ประกอบเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า เชํน พัดลมเพดาน 5

บริษัท วีรณาเพรส จํากัด 919 อํอนนุช 39 สุขุมวิท 77ประกอบเคร่ืองใช๎ไฟฟ้า เชํน พดลม ทํากลํองกระดาษและพิมพ๑ส่ิงพิมพ๑ตํางๆ65

บริษัท ว.ีวี.พี. 4คูณ4 เซ็นเตอร๑ จํากัด 58/166 - ศรีนครินทร๑เปล่ียนแปลงสภาพรถยนต๑ โดยติดต้ังอุปกรณ๑เสริม เชํน กันชนหน๎า-หลัง, ชุดยกรถ, กันกระแทกหลังคา, ชุดกันสะเทือน ฯลฯ5

นายอุทิศ เทวศิริ 81/11 อํอนนุช (สุขุมวิท 77) สุขุมวิท ซํอมกลอนประตูรถยนต๑ 2

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด เอ็น.เอ็น.พี.อินเตอร๑เทรด 2/1 อํอนนุช 35 อํอนนุช ผลิตไส๎กรองอากาศและไส๎กรองน้ํามันเคร่ืองรถยนต๑ 0

นายวรศักด์ิ กรกิตติชัย 1429 - อํอนนุช ทําโครงหลังคารถบรรทุกเล็ก 6

นายเปี๊ยก จําเริญ 1408 อํอนนุช 42 อํอนนุช ทําทํอไอเสีย และติดต้ังเทอร๑โบ 5

นางสุมาลี เอกวัฒน๑ 1989 - อํอนนุชซํอมและติดต้ังหลังคาไฟเบอร๑รถยนต๑ หรือ อุปกรณ๑สําหรับรถยนต๑9

นายเปี๊ยก จําเริญ 86/78 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ทําทํอไอเสียและติดต้ังเทอร๑โบ 6

นายจินดา ศุลีธร 24/135 อํอนนุช สุขุมวิท ทําหัวจุ๏บยางในรถยนต๑ 5

นางสมใจ สุขเสริมสกุล 21/107-108 สุขุมวิท 77 (อํอนนุช) อํอนนุช ทําทํอไอเสียรถยนต๑ ปีละ 500 ชุด 6

นายไพบูลย๑ รัตนประสิทธิ์กุล 1669-1671 - อํอนนุช ทําทํอไอเสีย 2

นายปรีชา ทองบุญอยูํ 7/118-119 พัฒนาการ ทําทํอไอเสียรถยนต๑ และซํอมหม๎อน้ํารถยนต๑ 4

บริษัท เอ.ที.พี.อินดัสตรี จํากัด 1657 สองพี่น๎อง รามคําแหง ผลิตอุปกรณ๑รถยนต๑ 335

บริษัท ครอสแลนด๑ ฟิลเตอร๑ (ประเทศไทย) จํากัด 7 อํอนนุช 37 สุขุมวิท 77ทําหม๎อกรองน้ํามันเคร่ือง และไส๎กรองอากาศสําหรับรถยนต๑ ประมาณปีละ 690,300 อัน61

บริษัท ราชาฟิลเตอร๑ จํากัด 11 อํอนนุช 37 อํอนนุช ผลิตชิ้นสํวนไส๎กรองอากาศและหม๎อกรองน้ํามันเคร่ือง17

นายวรศักด์ิ กรกิตติชัย 1431 - 1433 อํอนนุช ทําโครงหลังครถบรรทุกเล็ก ได๎ปีละ 250 คัน 8

นายโสภณ อนุวุฒิพงษ๑ 80/119 บุญอ่ํา สุขุมวิท 77 ประกอบเบรคจักรยานสองล๎อ 4



บริษัท เอ็ม แม็ก มอเตอร๑ จํากัด 231 อํอนนุช 30 อํอนนุช การประกอบจักรยานยนต๑ 7

บริษัท ยู พี เอส อุตสาหกรรม จํากัด 64 วิเศษสุข รามคําแหง ทําเบาะจักรยานยนต๑ 68

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด เคเอ็ชซี เทรดด้ิง 1563 - อํอนนุชประกอบชิ้นสํวนเบรคจักรยานสองล๎อ (ก๎ามเบรค ประมาณปีละ 5,000 ชุด และยางเบรค ประมาณปีละ 5,000 ชุด)15

บริษัท เอ็ม.อี. เมดิเทค จํากัด 665 - สุขุมวิท 77 (อํอนนุช)ผลิตชุดอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ เชํน ชุดให๎เลือด ชุดให๎น้ําเกลือ ถุงรับปัสสาวะ  และชุดถํายเลือด310

บริษัท พี.อาร๑.พลาสติคเมดิคอลโพรดักส๑ จํากัด 657 อํอนนุช 1 สุขุมวิท 77 (อํอนนุช)ทําอุปกรณ๑ทางการแพทย๑ด๎วยพลาสติก เชํน ชุดให๎น้ําเกลือ ให๎เลือดและยา กลํองยา11

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด รํุงกิจครุภัณฑ๑ 86/59 จันทร๑ประสงค๑(อํอนนุช 40) สุขุมวิท 77ผลิตเตียงและรถเข็นสําหรับผ๎ูป่วย ประมาณปีละ 600 เตียง และ 180 คัน20

นายสมเกียรติ สอนจันทึก 321-323 อํอนนุช 17 อํอนนุช ทําเคร่ืองประดับ เชํน แหวน กําไร สร๎อยคอ ตํางหู 34

บริษัท อโดมา จํากัด 9 ร่ืนรมย๑ พัฒนาการผลิตเคร่ืองประดับอัญมณี เชํน แหวน กําไล สร๎อยคอ100

บริษัท เจมครีเอชั่นส๑ จํากัด 19 พัฒนาการ 58 พัฒนาการทําเคร่ืองประดับด๎วยเพชร พลอย ทอง เงิน นาก หรืออัญญมี161

บริษัท เซเวํน สตาร๑ อินดัสทร่ีส๑ จํากัด 2725,2727,2729,2731,2733,2735 พัฒนาการทําเคร่ืองประดับจากทอง นาค เงิน เพชร พลอย ได๎ประมาณเดือนละ 53,953 ชิ้น235

บริษัท ธีระลักษณ๑ จํากัด 543 อํอนนุช 17   แยก 16 สุขุมวิททําเคร่ืองประดับจากเงิน อัญมณีเปลือกหอย เชํน แหวน ตํางหู     ได๎ปีละ 18,000,000 ชิ้น60

บริษัท เจม ครีเอชั่นส๑ จํากัด 102/4-5 โรงเรียนเตรียมอุดม 2 พัฒนาการ เจียระไนเพชร พลอย 10

บริษัท วินเนอร๑สปอร๑ต จํากัด 203 พัฒนาการ พัฒนาการทําโต๏ะปิงปอง ประมาณปีละ 600 ชุด และจักรยานออกกําลังกาย ประมาณปีละ 120 ชุด20

บริษัท โอเรียนตัล ฟายน๑ อาร๑ท จํากัด 669 อํอนนุช 39 สุขุมวิท  77ทําดอกไม๎ประดิษฐ๑ ทํากลํองและพิมพ๑กลํองกระดาษ78

บริษัท มงค๑โฆษณา จํากัด 11/72 พัฒนาการ รับจ๎างทําป้ายโฆษณา 7

บริษัท ว.ีเมน ฟิลส๑ (ประเทศไทย) จํากัด 21 พัฒนาการ 13 พัฒนาการ แบํงบรรจุวัตถุแตํงกล่ินรสอาหาร 2

นายสมชาติ พรศิริเกียรติ 2/105 สวนหลวง สุขุมวิท 77 แบํงบรรจุสี 5

บริษัท เพรซิเดนท๑คอมเมอร๑เชียล จํากัด 152 พัฒนาการ  30  (บุปผา) - บรรจุบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปใสํซอง 42

บริษัท เอซีเค ไฮโดรฟาร๑ม จํากัด 9/5 สุขุมวิท 77บรรจุก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑ ประมาณปีละ 1,500,000 ก.ก. และก๏าซออกซิเจน ประมาณปีละ 400,000 ลบ.ม.35

บริษัท โมเดอร๑นเทคนิค ออโต๎เซอร๑วิส จํากัด 5 พัฒนาการ 48 พัฒนาการ รับจ๎างเคาะพํนสีรถยนต๑ 15

บริษัท ซัมมิท ออโต๎ เซลส๑ แอนด๑ เซอร๑วิส จํากัด 1 พัฒนาการ 48 พัฒนาการ ตรวจสภาพและซํอมรถยนต๑ 7

บริษัท ณรงค๑วิทย๑ ออโต๎เซลส๑ จํากัด 3488 - เพชรบุรี ซํอม พํนสีรถยนต๑ 16



บริษัท เบนซ๑ สวนหลวง จํากัด 1096 อํอนนุช ตรวจสภาพและซํอมรถยนต๑ได๎ประมาณปีละ 60 คัน22

บริษัท ยนตรกิจ วีเอ ออโต๎ จํากัด 911 สองพี่น๎อง รามคําแหง ตรวจซํอมรถยนต๑ 18

นางสาวกรรณิกา ต้ังตรงจิตร๑ 107/2 สวนหลวง พัฒนาการ ซํอม และ พํนสีรถยนต๑ 10

บริษัท ที อาร๑ ดี (ไทยแลนด๑) จํากัด 902 ศรีนครินทร๑ ซํอมเคร่ืองยนต๑รถยนต๑ 21

นายคมสัน ต้ังตรงจิตร 27 อํอนนุช 17 แยก 7 - ซํอม และ พํนสีรถยยต๑ 10

บริษัท พระราม 4 ฮอนด๎าคาร๑ส๑ กรุ๏ป จํากัด 128 อํอนนุช 40 อํอนนุช (สุขุมวิท 77) บริการซํอมสีรถยนต๑และเคร่ืองยนต๑ 35

บริษัท แอ็ดว๏านซ๑ ออโต พาร๑ท แอนด๑ เซอวิสร๑วิส จํากัด 1368 รามคําแหง ตรวจซํอมเช็ครถยนต๑ใหมํ 35

บริษัท เบ็นซ๑กรุงเทพกรีฑา จํากัด 496 - ศรีนครินทร๑ ซํอมรถยนต๑ 5

นางสาวน๎อง เกษมศานต๑กิดาการ 3/1 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 7

นายปิยะ ถนอมมิตรภาพ 698/3 สวนหลวง พัฒนาการไปสถานีหัวหมาก ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 6

นายทรงวิทย๑ อนุชิตเกียรติภูมิ 57/7 อํอนนุช 35 สุขุมวิท 77 ซํอม พํนสีรถยนต๑ 8

บริษัท เอส.ที.ที.เซอร๑วิส (ประเทศไทย) จํากัด 669 อํอนนุช 39 สุขุมวิท 77 ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 11

นายธนิตศักด์ิ ทิพยจิรโรจน๑ 284 อํอนนุช  39 อํอนนุช เคาะ  พํนสี  ซํอมรถยนต๑ 10

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด อูํชํงเส็ง 597 อนันต๑ลาภ พัฒนาการ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 10

นายสันติ รินระทัย 12 อํอนนุช 17 สุขุมวิท 77 ซํอมรถยนต๑ 12

บริษัท เจริญไทยมอเตอร๑ เซลส๑ จํากัด 1944 พัฒนาการ ตรวจสภาพและซํอมรถยนต๑ 8

นายพีรศักด์ิ โรจธนนันทิยากุล 354/34-35 สวนหลวง พัฒนาการ ซํอมพํนสีรถยนต๑ 3

นายยงยศ สําเร็จวิทย๑ 65-71 มูลทรัพย๑ 1 รามคําแหง ซํอมเคร่ืองยนต๑ ชํวงลําง เบรค ครัช ฯลฯ 4

นายเปี่ยมศักด์ิ แสนกลาง 936/1 พัฒนาการ 24 พัฒนาการ ซํอมพํนสีรถยนต๑ 5

นายมนตรี มนต๑เทียนเกษม 199 พัฒนาการ 40 พัฒนาการ ซํอม และพํนสีรถยนต๑ 14

บริษัท พาราวินเซอร๑ จํากัด 817 - ศรีนครินทร๑ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 36

นายนัฐวุฒิ ศรีสดใสสกุล 583 พัฒนาการ 5 (อนันต๑ลาภ) พัฒนาการ ซํอมเคร่ืองยนต๑ 7



บริษัท โตโยต๎ามหานคร จํากัด 10 - เสรี 8 ศูนย๑บริการซํอมรถยนต๑ 18

บริษัท เกรียงไกรการาจ จํากัด 936 พัฒนาการ 24 พัฒนาการ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 5

นายชินธิป เจริญผล 366 อํอนนุช 30 สุขุมวิท 77 ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 10

บริษัท อีต้ัน คาร๑ จํากัด 1119 - ศรีนครินทร๑ ศูนย๑บริการซํอมรถยนต๑ 8

บริษัท มหานคร ออโต๎ เซอร๑วิส จํากัด 536 อํอนนุช 17  อํอนนุช ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 15

บริษัท เมอร๑ซิเดส ออโต๎ เฮ๎าส๑ จํากัด 811 ศรีนครินทร๑ซํอมรถยนต๑และล๎างรถยนต๑ ได๎ประมาณปีละ 1,800 คัน10

นายสมเลิศ โมบัญดิษฐ๑ 87/17 มูลทรัพย๑ รามคําแหง ซํอม และพํนสีรถยนต๑ 8

นายโสรัตน๑ คงทอง 10 พัฒนาการแยก 4 พัฒนาการ ซํอมพํนสีรถยนต๑ 15

นายศิริชัย รัตนวงศ๑พิทักษ๑ 85  พัฒนาการ53 ซํอม-พํนสีรถยนต๑ ได๎ประมาณปีละ 70 คัน 5

บริษัท ยนตรกิจเซอร๑วิส จํากัด 1653/1 รามคําแหง ตรวจสภาพรถยนต๑ใหมํ 18

นางอมรรัตน๑ ทาเอื้อ 619 - ศรีนครินทร๑ ซํอมแซมเคร่ืองยนต๑ และรถยนต๑ 11

บริษัท ส.เกษมบอด้ีแอนด๑เซอร๑วิส จํากัด 1240 - พัฒนาการ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 16

บริษัท อารี ออโต๎แคร๑ จํากัด 630 อํอนนุช 46 อํอนนุช ซํอม และพํนสีรถยนต๑ 15

บริษัท ซี.เอ็น ออโตโมบิลส๑ จํากัด 1914 - พัฒนาการ ตรวจสภาพและซํอมรถยนต๑ 8

นายสาธิต แซํเล๎า 27 รามคําแหง 4 (ซอยสมานมิตร) รามคําแหง ซํอมเคาะพํนสีรถยนต๑ 5

บริษัท นครินทร๑ ฮอนด๎าคาร๑ส๑ จํากัด 888 ศรีนครินทร๑ ซํอมและตรวจสภาพรถยนต๑ 55

นายสุนทร ปิติทานันท๑ 128 พัฒนาการ 40 (ถาวร) พัฒนาการ เคาะ พํนสีรถยนต๑ ประมาณปีละ 400 คัน 25

บริษัท นครินทร๑ ฮอนด๎าคาร๑ส๑ จํากัด 888 ศรีนครินทร๑ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 16

บริษัท สยามนิสสัน เอส.เอ็ม.ที.บริการ จํากัด 729 ศรีนครินทร๑ ซํอมรถยนต๑ 61

บริษัท ทีทีซี มอเตอร๑ส จํากัด 2297 พัฒนาการบริการตรวจและซํอมรถยนต๑ โดยไมํมีการเคาะพํนสีรถยนต๑25

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด เค.แอล.กลการ (1995) 49 วิเศษสุข 1 พระรามเก๎าตัดใหมํ รับจ๎างซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ 10

นายฉอนซอก แซํฉั่ว 77 อํอนนุช 21/1 สุขุมวิท 77 รับจ๎างซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ 8



ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ตันติรัตน๑ 1014-1020 พัฒนาการ ต้ังศูนย๑ถํวงล๎อและซํอมชํวงลําง ได๎ปีละ 720 คัน 4

บริษัท อีซูซุออโต๎เซ็นเตอร๑ จํากัด 11/102 พัฒนาการ ซํอมรถยนต๑ ได๎ประมาณปีละ 4,800 คัน 28

บริษัท ลิมเฮง การาจ จํากัด 100/68 เจริญพัฒนา พัฒนาการ ซํอม และพํนสีรถยนต๑ 20

บริษัท เอ็ม เอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด๑ ออโต๎ เซอร๑วิส จํากัด 886 อํอนนุช 46 สุขุมวิท 77 รับจ๎างซํอมและพํนสีรถยนต๑ 20

นายสงํา แสงเกษม 647 อํอนนุช 39 สุขุมวิท 77 ซํอม เคาะพํนสีรถยนต๑ 6

บริษัท เจเอส ยนต๑เซอร๑วิส 2011 จํากัด 30     อํอนนุช 46  สุขุมวิท 77 ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 25

นายสงคราม ศรีนวลสด 127/1 สวนหลวง พัฒนาการ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ ประมาณปีละ 500 คัน 14

นายกอบชัย พิริยะทรัพย๑ 88/3 อํอนนุชแยกเข๎าซอยหมูํบ๎านมิตรภาพ สุขุมวิท 77 (อํอนนุช) ซํอม และพํนสีรถยนต๑ 8

นายศิษธิศักด์ิ  แสนกลาง 934/1 พัฒนาการ 24 พัฒนาการ ซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ 5

นางสาวณัฐยา พงศ๑ศรีประชา 1591-1593 สุขุมวิท 77 (อํอนนุช) สุขุมวิท ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 3

บริษัท มิตซูออโต๎ ซิต้ี จํากัด 1112 - ศรีนครินทร๑ ตรวจ ซํอมรถยนต๑ 20

บริษัท เอ.ที.เอส.คาร๑เซ็นเตอร๑ จํากัด 13 อํอนนุช 37 อํอนนุช ซํอมรถยนต๑ 5

บริษัท สวนหลวง ออโต๎เฮ๎าส๑ จํากัด 1114 - ศรีนครินทร๑ ตรวจ ซํอมรถยนต๑ 25

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด สวนหลวงการาจ 975 - อํอนนุช ซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ 10

นายปัญญา นรฮีม 75/97 พัฒนาการ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 5

บริษัท มิวนิค ออโต๎โมบิลส๑ จํากัด 1119 - พระราม 9 ซํอมรถยนต๑ 10

นายสุรชัย ยุวสกุลไกร 24/24 สงบสุข กรุงเทพ-กรีฑาซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ ได๎ประมาณปีละ 36 คัน 7

บริษัท นครินทร๑ฮอนด๎าคาร๑ส๑ จํากัด 1448 - ศรีนครินทร๑ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 18

บริษัท เจริญยนต๑ ออร๑โต๎สปอร๑ต จํากัด 49/4 อํอนนุช 46 สุขุมวิท 77 ซํอม และพํนสีรถยนต๑ 22

นางสาวจิตรา อธิพงศ๑พิชิต 296 อํอนนุช 39 อํอนนุช (สุขมุวิท 77) ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 12

บริษัท แรงค๑ พ.ีที. โอคอร๑เนอร๑ จํากัด 1527 - สุขุมวิท 71 ตรวจเช็คและซํอมรถยนต๑ 35

นายปัญญา นรฮีม 75/97 - พัฒนาการ ซํอมละพํนสีรถยนต๑ 5



บริษัทโตโยต๎าธนบุรี จํากัด 1023 อํอนนุชตรวจเช็คสภาพรถยนต๑ ซํอมเคร่ืองยนต๑ และเคาะพํนสีรถยนต๑11

นายสมมาส ทับมาก 90/56 อํอนนุช 44 สุขุมวิท 77 ซํอมเคาะพํนสีรถยนต๑ 7

นายสราวุธ ประทีปก๎องเจริญ 90/71 ถาวร พัฒนาการ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ ได๎ปีละ 120 คัน 18

บริษัท เอส.เยอรมัน จํากัด 1111/1 - พระราม 9 ซํอมรถยนต๑ 5

นางเพ็ญศรี บุปผาสุวรรณ 318 อํอนนุช 44 สุขุมวิท 77 ซํอมและเคาะพํนสีรถยนต๑ 7

นายวีระศักด์ิ เกษรรัตน 297 อํอนนุช 39 สุขุมวิท 77 ซํอม-เคาะพํนสีรถยนต๑ 15

นางสาวเนาวรัตน๑ แซํล้ี 608 พัฒนาการ 30 พัฒนาการ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 5

บริษัท บริดจสโตน เอ.ซี.ที (ประเทศไทย) จํากัด 1096/1 อํอนนุชซํอมรถยนต๑(เปล่ียนแบตเตอร่ี เปล่ียนยาง ถํวงล๎อ ซํอมเบรค ถํายน้ํามันเคร่ือง)10

บริษัท พีพีจี โคทต้ิงส๑ (ประเทศไทย) จํากัด 1615 - พัฒนาการ สาธิตการซํอมพํนสีรถยนต๑ 9

บริษัท บ.ีเค.มอเตอร๑ส จํากัด 1102 - อํอนนุช ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 6

นางสาวชยาฎา เยี่ยงกมลสิงห๑ 239 อํอนนุช 44 สุขุมวิท 77 ซํอม-เคาะพํนสีรถยนต๑ 20

บริษัท มาย คาร๑ การาจ จํากัด 1372 พัฒนาการ 36 พัฒนาการ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 12

บริษัท เอส.วาย.ยูนีค เพอร๑ฟอร๑มานส๑ จํากัด 59 สงบสุข พระราม 9 ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 4

บริษัท ไอ ดับบลิวเอ็ม คอร๑ปอเรชั่น จํากัด 1640 อํอนนุช ศูนย๑ซํอมรถยนต๑ 15

บริษัท อูํนพเก๎า การาจ จํากัด 211 ซอยอํอนนุช 44 สุขุมวิท 77 ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 25

บริษัท เอส.วาย.ยูนีค เพอร๑ฟอร๑มานส๑ จํากัด 59 สงบสุข พระราม 9 ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 4

นางอําภา ชูชาติ 451 อนามัย ศรีนครินทร๑ ซํอม-เคาะพํนสีรถยนต๑ 5

นางอัจฉรา ตัณบริภัณฑ๑ 133/1 พัฒนาการ ซํอมเคาะพํนสีรถยนต๑ 6

บริษัท สวนหลวงออโต๎เฮ๎าส๑ จํากัด 1114 ศรีนครินทร๑ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 30

นายนิพนธ๑ จองวรรณศิริ 935-939 พัฒนาการ 13 พัฒนาการ ซํอมและพํนสีรถยนต๑ 9

บริษัท บี-ควิก จํากัด 18112 และ 18113 สุขุมวิท 77 สุขุมวิท ซํอมรถยนต๑ 10

นางสาวสมกมล แซํล๎อ 1851,1853 สุขุมวิท 77รับบริการต้ังศูนย๑ ถํวงล๎อ ปะยาง ซํอมรถยนต๑ และเคร่ืองยนต๑6



บริษัท เรํงบุญออโต๎เซอร๑วิส จํากัด 1729 พัฒนาการ 35 พัฒนาการ 9

นายณัฐพงศ๑ วิจิตรานนท๑ 667 - ศรีนครินทร๑ ซํอมรถยนต๑ 8

บริษัท พาราวินเซอร๑ จํากัด 829 - ศรีนครินทร๑ ซํอมรถยนต๑ 37

นางสาวนิตยา ยินบรรเลิง 1684 - อํอนนุช เคาะพํนสีรถยนต๑ 7

นายเขตรัตน๑ บําเรอราช 207 อํอนนุช 44 อํอนนุช ซํอมรถยนต๑ 4

บริษัท สยามคาร๑โค๎ท แอนด๑ แอร๑ เซอร๑วิส จํากัด 755 - อํอนนุช พํนสีกันสนิม 38

บริษัท ไทยฟูจิชีร็อกซ๑ จํากัด 664 อํอนนุช 17 อํอนนุช ซํอมเคร่ืองถํายเอกสาร ได๎ปีละ 1000 เคร่ือง 40

บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ๑ (ประเทศไทย) จํากัด 662,664,666 อํอนนุช 17 อํอนนุช ซํอมเคร่ืองถํายเอกสาร 66

นายประเสริฐ ติยะพรไชย 11/48-49  พัฒนาการ ซักรีด เคร่ืองนุํงหํม 7

ห๎างหุ๎นสํวนสามัญ ยู ลอนดร้ี 325 อํอนนุช 46 อํอนนุช การซัก อบ รีด และการอัดกลับผ๎า 7

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด โรงงานซักฟอกซินไฉฮ้ัว 859 พัฒนาการ ซักรีดเส้ือผ๎าและเคร่ืองนุํงหํมทุกชนิด 490

บริษัท ลอนดรี มาสเตอร๑ จํากัด 64/95 อํอนนุช 46 รับจ๎างซัก อบ และรีดผ๎าทั่วไป ประมาณปีละ 58000 กิโลกรัม34

นางชุติมา เหลําสุนทร 430 อํอนนุช 17 อํอนนุช ซักเส้ือผ๎าสําเร็จรูป 9

นายประดิษฐ๑ บุนนาค 35 สมานมิตร รามคําแหงชุบโลหะตําง ๆ เชํน กันชนรถยนต๑และอุปกรณ๑รถยนต๑16

ห๎างหุ๎นสํวนจํากัด อนันต๑โครเมี่ยม 304 อนามัย ศรีนครินทร๑ชุบโลหะ เชํน อุปกรณ๑รถยนต๑ ได๎ประมาณปีละ 3,900 ชิ้น18



6. สถานประกอบการ

37,37/1-3,39  ซอยพระรามเก้า 57

88   ซอยพฒันาการ 11

1989  ถนนอ่อนนชุ

918-924  ถนนศรีนครินทร์15. จรินทร๑หตัถเวช

14. ร๎าน 13 เหรียญ

13. ร๎านเมลํอน มินท๑

12. เดอะ แพลทตินัม สวที

11. ใบไม๎รําเริง

10. ชิล ชิล เกสเตอร๑รอง

9. ธาราวดี รีสอร๑ท แอนด๑ สปา

8. ร๎านนิวสตอร่ี

931  ถนนศรีนครินทร์

44  ถนนรามค าแหง

1546,1548  ซอยอ่อนนชุ 44-46

2  ซอยพฒันาการ 30

1  ซอยพฒันาการ 44

2. บริษทั ยุทธพร ดีเวลลอปเม๎นท๑ จํากัด

843  ถนนศรีนครินทร์

1399  ถนนอ่อนนชุ

1148  ซอยพฒันาการ 30

488  ถนนศรีนครินทร์

2  ซอยพฒันาการ 20 แยก 6

919/2  ถนนศรีนครินทร์

1. ร๎านหมูกะทะอนันต๑ทองใน

7. ร๎านเดอจ๏อยท๑

ช่ือสถานประกอบการ ทีต่ัง้

6. ร๎าน นาซําเวกัส

5. ร๎านฟา้ใสทะเลสวย

4. บริษทั เรือนเพช็รสุกี้ และ ภตัตาคาร (2004) จํากัด

3. บจก.โซเด็กซ๑โซํ เฮ็ลธแคร๑ ซัพพอร๑ท เซอรืวสิ จํากัด



7. การท่องเที่ยว

จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วในพืน้ที่ .........................แหง่

ประเภทของแหลง่ทอ่งเทีย่ว จ านวน (แหง่)

กิจกรรมสง่เสริมการทอ่งเทีย่ว

กิจกรรม ช่วงเวลาในการจดักิจกรรม จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว งบประมาณทีใ่ช้

คา่ใช้จ่ายเฉลี่ยของนกัทอ่งเทีย่ว

เร่ืองร้องเรียนของนกัทอ่งเทีย่ว เฉลี่ย

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

ช่วงเวลาทีมี่การทอ่งเทีย่ว

.......................บาท/คน/วนั

...........................เร่ือง/เดอืน



ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. สถิติที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่

จ านวน 

(ครัง้/คด)ี

2. การป้องกัน

2.1 จ านวนป้าย/อาคารเสี่ยงภยั/

ประเภท จ านวน

ป้ายขนาดใหญ่

อาคารเสี่ยงภยั

หมายเหตุประเภท

อาชญากรรม

 - ท าร้ายร่างกาย ปล้น ชิงทรัพย์

 - การกระท าผิดเก่ียวกบัยาเสพตดิ

อบุตัเิหตทุางถนน

อคัคภียั

หมายเหตุ

อาคารทรุด/ถลม่

ป้ายล้ม

สารเคมีร่ัวไหล

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ



2.2 จ านวนจดุเสี่ยงในพืน้ที่ จดุ

2.3 จ านวนจดุตดิตัง้และจ านวนกล้อง cctv ในพืน้ที่ 60 จดุ 231 ตวั

2.4 จ านวนไฟสอ่งสวา่งในพืน้ที ่ .....................ดวง

2.5 จ านวนสถานีและพืน้ทีก่ารให้บริการของสถานีต ารวจในพืน้ที่

บริเวณ/พืน้ทีท่ีเ่ป็นจดุเสี่ยง สาเหตหุรือปัจจยัเสี่ยง วธีิการป้องกนั/แก้ไข

พืน้ทีใ่ห้บริการสถานี

หมายเหตุ



2.6 จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั/สถานีดบัเพลงิ/หวัจ่ายน า้ดบัเพลงิ

...................... สถานี

...................... สถานี

...................... แหง่

...................... มลูนิธิ

2.7 ความเร็วเฉลี่ยในการเข้าถึงพืน้ทีเ่กิดเหตกุรณีเกิดอบุตัภิยัตา่ง ๆ ................... นาที

หมายเหตุ : น าเสนอข้อมูลตามที่มีการจัดเก็บ

จ านวนหวัจ่ายน า้ดบัเพลงิในพืน้ที่

จ านวนมลูนิธิกู้ภยัในพืน้ที่

จ านวนสถานีดบัเพลงิ

จ านวนสถานีป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั



ด้านการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารจัดการเมือง  (หมายเหต ุ: น าเสนอข้อมลูตามทีมี่การจดัเก็บ)

1. สถิตกิารเลอืกตัง้

ผู้ มีสทิธ์ิ ผู้มาใช้สทิธ์

สว. 89,233       24,381         ( 30 มีนาคม 2557 )

สส. 148,142     105,110       ( 3 กรกฎาคม 2554 เขตเลอืกตัง้ที ่22 )

 ผว.กทม. 89,192       54,978         ( 3 มีนาคม 2556 )

สก. ( 29 สงิหาคม 2553 )

สข. 85,189       33,568         ( 29 สงิหาคม 2553 )

2. จ านวนชมรม มลูนิธิ หรือองค์กรตา่ง ๆ ทีมี่วตัถปุระสงค์ในการพฒันาเขต (จ ำนวนสมำชิก/กิจกรรมต่อปี)

สมาชิก(ราย) จ านวนครัง้

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

-

--

-

-

-

-

-

การมีสว่นร่วม (ราย)
การเลอืกตัง้

ทีต่ัง้ช่ือองค์กร

-

กิจกรรมทีด่ าเนินการในพืน้ที่

--

-

-

- - -



3. จ านวนอาสาสมคัรตา่ง ๆ 

จ านวน (คน)

- - -

- - -

12 - -

- - -

- - -

- - -

14 - -

7 - -

1 - -

- - -

- - -

114 - -

1 - -

- - -

- - -

- - -

- - -

 - อาสาสมคัรปฏิบตังิานด้านพฒันาสงัคม

 - อาสาสมคัรด้านคนพิการ

หมายเหตุ

 - อาสาสมคัรศนูย์เยาวชน กทม.

 - อาสาสมคัรพิทกัสิ่งแวดล้อม

 - อ่ืน ๆ (ระบ)ุ

 - อาสาสมคัร อปพร.

 - อาสาสมคัรสาธารณสขุ

 - อาสาสมคัรเฝ้าระวงัภยัยาเสพตดิ

 - อาสาสมคัรช่วยปฏิบตังิานสภาเยาวชน

 - อาสาสมคัรเพ่ือปฏิบตังิานในส านกังานการสงเคราะห์และสวสัดกิารสงัคม

 - อาสาสมคัรชกัลากมลูฝอย

 - อาสาสมคัรศนูย์กีฬา

 - อาสาสมคัรศนูย์ฝึกกีฬาเยาวชน (โรงเรียนกีฬา กทม.)

 - อาสาสมคัรลานกีฬา

 - อาสาสมคัรห้องสมดุเพ่ือการเรียนรู้

 - อาสาสมคัรบ้านหนงัสอื

 - อาสาสมคัรดนตรี

อาสาสมคัร



ปัญหาและข้อเสนอเพื่อการพัฒนาพืน้ทีเ่ขต

ด้าน ประเดน็ปัญหา/สถานการณ์ ผลกระทบต่อพืน้ที่ แนวทางแก้ไข

1. ดา้นกายภาพ โครงสร้างพ้ืนฐาน

2. ดา้นสังคม

3. ดา้นเศรษฐกิจ

4. ดา้นส่ิงแวดลอ้ม

5. ดา้นสาธารณสุข

6. ดา้นการบริหารจดัการ

7. อ่ืน ๆ (ระบุ)




